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Ken je dit beeld?

DOE MEE
EN WIN

De aflevering september van de wedstrijd “Ken je
dit beeld?” is gewonnen door Denise Van Lokeren
uit Gent. De foto in vorig nummer toont het beeld Strandvisser met
fiets, beeld van Margrit Van Nuffel op de Zeedijk-west in Oostduinkerke.
Er waren 45 geldige inzendingen, waarvan 42 correct. Onder die
inzenders gokte Denis 34 en benadert aldus het dichtst het aantal 42.
De nieuwe opgave. Uit welk beeld komt bijgaand detail? (Precies
omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden uiterlijk 11 september
via kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post naar Gemeentehuis, Ken
je dit beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één inzending per
persoon.
Schiftingsvraag:
hoeveel geldige
inzendingen zal de
redactie ontvangen?
Vermeld bij uw
antwoord: adres,
T-nr. of GSM-nr. Veel
succes! Mooie prijs
voor wie wint!
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11.31 en 23.56
12.13
00.33 en 12.47
01.06 en 13.19
01.39 en 13.53
02.13 en 14.29
02.50 en 15.07
03.29 en 15.47
04.10 en 16.30
04.53 en 17.16
05.43 en 18.13
06.50 en 19.33
08.17 en 20.56
09.34 en 22.14
10.46 en 23.22
11.44
00.15 en 12.30
00.57 en 13.11
01.36 en 13.50
02.15 en 14.30
02.55 en 15.11
03.36 en 15.52
04.15 en 16.31
04.52 en 17.09
05.28 en 17.47
06.07 en 18.37
06.11 en 18.51
07.27 en 20.03
08.35 en 21.09
09.36 en 22.06
10.26 en 22.52

05.41 en 18.20
06.38 en 19.03
07.15 en 19.37
07.48 en 20.11
08.24 en 20.47
09.03 en 21.27
09.43 en 22.07
10.24 en 22.48
11.06 en 23.31
11.50
00.17 en 12.41
01.13 en 13.45
02.19 en 14.56
03.30 en 16.12
04.52 en 17.37
06.11 en 18.38
07.03 en 19.24
07.45 en 20.06
08.24 en 20.45
09.02 en 21.24
09.41 en 22.02
10.19 en 22.39
10.55 en 23.14
11.29 en 23.45
12.02
00.19 en 12.49
01.14 en 13.06
01.31 en 14.13
02.36 en 15.14
03.37 en 16.16
04.39 en 17.13

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in wintertijd vanaf zondag 27 oktober.
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Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr. BE88
0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot
eind 2013”

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
Weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.:
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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9 holes Langeleedcourse
open!
Op zaterdag 9 september werd
opnieuw een belangrijk stuk van
Koksijde Golf ter Hille plechtig
speelklaar verklaard. Het betreft
de helft of 9 holes van de
championschip course Langeleed.
Een beeldverslag van deze
opening in dit nummer. Van de 27
geplande holes in totaal zijn er nu
al 18 open!

7
SAR door en voor senioren…
Tij-dingen start een reeks over
de gemeentelijke adviesraden,
en dat zijn er heel wat! Deze
adviesraden zijn een belangrijk
facet van de burgerparticipatie
aan het bestuur. De gemeentelijke
seniorenadviesraad (SAR) heeft de
eer de spits af te bijten. Voorzitter
Wilfried Heyvaert aan het woord.

19
Van het bloemenfront…
Het comité Koksijde in de Bloemen
reikte op 29 augustus voor de
65ste maal de prijzen uit van de
bloemenwedstrijd. Deze jaarlijkse
campagne blijft heel belangrijk
voor de uitstraling van Koksijde als
bloemenbadplaats. Lees of uw
buurman of –vrouw in de prijzen
viel!

En verder:
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Snippers uit de gemeenteraad
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De burgemeester aan het woord
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Cultuur
Proefopgraving Valentijn vergt meer
onderzoek
Buren bij kunstenaars

9
11

Keizer Napoleon in de Westhoek 14-15

24
Halloween!
Herfstvakantie met Allerheiligen/
Allerzielen betekent het herdenken
van de dierbare overledenen.
Maar ook Halloween komt weer
om het hoekje kijken. De klassieke
ingrediënten zijn er weer zoals
spookhuis, -stoet en –tocht. Nieuw is
deze keer o.m. Halloween 3D World
in de Kerkepannezaal.
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Snippers uit de raad van 19 augustus
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien
het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich
OP INTERNET!
onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven
VOLG DE ZITTINGEN
bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.
LIVE OP INTERNET

LIVE

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

Aankopen
Verreiker - De huidige verreiker is voortdurend defect.
Dat is telkens een probleem voor de diensten. Dit
voertuig wordt immers gebruikt voor laden en
lossen, scheppen van zand, hangen kerstverlichting,
plaatsen verdwaalpalen, diverse hoogtewerken, vullen
zoutstrooiers, enz. Vervanging is dan ook noodzakelijk.
Raming 100.000 euro. Unaniem.
Gronden – De gemeente koopt voor de prijs
van 130.000 euro 1,25 ha landbouwgrond aan
het echtpaar Hancke-Demeester, nodig voor
de uitbreiding van het sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke. Daarnaast doet de gemeente ten
voordele van het echtpaar Hancke kosteloze afstand
van een perceel grond (1.963 m²) eigendom van
de gemeente op de hoek van de Toekomstlaan
en de Koningstraat die de heer Hancke via een
gebruiksovereenkomst al gebruikt voor zijn paarden.
Unaniem.

Projecten
Wateroverlast en rioleringswerken – A) Oplossen
waterproblemen in de Guldenzandstraat,
Lehoucklaan, Huldelaan en Doornlaan, en
herprofileren van een deel van de Hazebeek om
wateroverlast van opwaarts gelegen gebied tegen
te gaan. B) Rioleringswerken in de Burgweg om
het afvalwater van bepaalde zones conform het
zoneringsplan naar het waterzuiveringsstation in
Wulpen te kunnen afvoeren.
Raming 256.910 euro. Unaniem.
Zonnewering in tennishal – In weerwil van de
aanvankelijke plannen is toch een zonnewering
nodig in de tennishal van Tennisclub Koksijde. Soms
treedt verblinding op. De investering bedraagt
38.000 euro. Omdat TC Koksijde deze kost niet zelf
integraal kan betalen, verleent de gemeente een
investeringssubsidie van 19.000 euro. Unaniem.

Diensten
Reinigen riolen Zeedijk - Jaarlijkse opdracht nodig
om verstoppingen, zandophopingen enz. in de
riolering onder de Zeedijk te voorkomen. Raming
98.774 euro. Unaniem.

Varia
Parkeren –. Een aanpassing is goedgekeurd
op het nieuwe reglement van 17 juni 2013. Het
betreft de invoering van kaarten ten behoeve
van immokantoren. Deze krijgen daardoor de
mogelijkheid om een parkeerkaart aan te bieden
aan huurders van logies via een immokantoor.

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Zo krijgen deze huurders het comfort van een
parkeerkaart en wordt vermeden dat ze hun wagen
parkeren in de aanpalende straten van de betalende
zone. De fractie !mpuls stemde tegen.
Garages - Drie ondergrondse garages Zeedijk
Koksijde-Bad (fase I) zullen openbaar verkocht
worden. Raadsleden Vancayseele, Van Herck en
Mouton (!mpuls) onthielden zich, raadslid Dewulf
(!mpuls) stemde tegen.
Ten Bogaerde – De vzw Inagro (Rumbeke) krijgt
negen jaar verlenging (tot eind september 2022)
voor gebruik van 11 ha grond voor praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek voor de landbouwsector
en de agro-voedingscluster. Inagro betaalt de
gemeente daarvoor 400 euro per ha per jaar.
Inagro wordt verzocht op infoborden meer info over
de proefvelden aan voorbijgangers te verstrekken.
Unaniem.
Avondmarkten - De concessie voor het uitbaten van
16 avondmarkten per jaar wordt uitgeschreven voor
2014, 2015 en 2016. De instelprijs bedraagt 86.000
euro per jaar. Unaniem.
Kwaliteitsvol hinterland - De dienst Gebiedswerking
van de provincie West-Vlaanderen schrijft een studie
uit om voor enkele pilootprojecten de ruimtelijke
beeldkwaliteit van het kusthinterland te verhogen.
Brugge, Blankenberge, én ook Koksijde werken
daar met telkens een pilootproject (een typisch
landschap) aan mee. Concreet kan de studie een
aantal hefbomen aanreiken om de kwaliteit van de
omgeving in Wulpen te verhogen, bv. aanplantingen.
De financiering gebeurt volledig door de provincie
(max. 45.500 euro). Unaniem.
Brandweer - Marc Van Hoorebeeck is aangesteld als
brandweerman bij de post Koksijde. Eerder was hij
beroepsbrandweerman bij de brandweer van Brussel.

De burgemeester aan het woord
Bij het verschijnen van dit nummer zijn we met de herfst al een tiental dagen onderweg. Zo zit het jaar
2013 ook al aan driekwart. Een stevige wind en/of fikse buien worden stilaan vaste ingrediënten op het
dagmenu. Toch houdt oktober meestal ook wel enkele mooie dagen in petto. Tijd dus om te genieten van
een deugddoende herfstwandeling aan de laagwaterlijn of in duin en bos. Gevolgd door pannenkoeken en
dampende koffie. Inmiddels maalt de werk- en ontspanningskalender immer voort!
T-d: “Burgemeester, potvis Valentijn van
Sint-André kwam als het ware plots
weer tot leven?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Een nieuw mirakel inderdaad! Na het
ongeschonden stoffelijk overschot van
abt Idesbald Van der Gracht, waarvoor
aartshertogin Isabella speciaal naar Ten
Bogaerde kwam om het te aanbidden,
hebben we nu het ongeschonden
kadaver van potvis Valentijn kunnen
bewonderen. Niet op het altaar, maar
wel in zijn diep graf voor het domein. Het
sprak tot de verbeelding dat hij er nog
zo bloederig bijlag. De wetenschappers
waren minder opgetogen omdat de
beenderen zo poreus waren geworden.
Het zal wellicht zeer kostelijk tot
onbetaalbaar worden om zijn geraamte
te reconstrueren. We wachten sowieso
het onderzoek van de unief van Gent
af...” (Nvdr: zie blz. 9)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De collectie glasfragmenten van de
Duinenabdij is wellicht de grootste en belangrijkste van Europa!”

T-d: “Op 3 en 4 oktober is er een internationaal
colloquium over de vensterglasfragmenten van de
vroegere abdij?”
Burgemeester: “Ja, en niet onbelangrijk. De
collectie beschilderd en versierd vensterglas van
het abdijmuseum is bekend als wellicht de grootste
en belangrijkste in heel Europa. Die duizenden
fragmenten werden gevonden bij de opgravingen
ten tijde van burgemeester Van Buggenhout. Ze
werden nooit echt bestudeerd maar daar komt nu
verandering in. Het is inderdaad aangewezen dat de
wetenschappers ook dit facet van het middeleeuwse
verleden van de abdij nader onderzoeken. Het is
bovendien een internationale ontmoeting. Er komen
experten uit de ons omringende landen, zelfs uit
Rusland!” (Nvdr: zie blz. 13)

“Ik hoop dat er vlug een nieuw feest
ontstaat in het genre van de Stormfeesten!”
T-d: “Er zijn weer Stormfeesten op de Zeedijk van
Oostduinkerke in het eerste weekend van oktober?”
Burgemeester: “Inderdaad. Al voor de tiende keer. Het
is het tweede lustrum, maar tegelijk ook de laatste
editie. De Stormfeesten brengen op een vrolijke volkse
wijze een evocatie van het vroegere vissersleven.
Ze waren een geesteskind van Ghislain Storme en
kenden tien jaar lang veel succes. Mijn dank ook
aan regeisseur Frieda Vanslembrouck en aan al die
vele mensen die er al die jaren aan meegewerkt

hebben. Laat ons hopen dat er vlug iets nieuws in dat
genre ontstaat. Want wij moeten ons visserijverleden
koesteren en tonen aan inwoners, tweedeverblijvers
en toeristen!” (Nvdr: zie blz. 38)

“Halloween biedt een aantal nieuwe
mooie activiteiten!”
T-d: “En op het einde van de maand staat
Halloween ook weer op de affiche!“
Burgemeester : “Dat spreekt vanzelf. Vanaf het begin
heeft Halloween in onze gemeente heel veel bijval
gekend, met het accent op Baaldje. Dus moeten
we op dat elan verdergaan. De klassieke activiteiten
zoals spookhuis, spooktocht en spookstoet staan
weer geprogrammeerd. Maar het verheugt me dat
de affiche zich ook vernieuwt met Halloween 3D
world, met een workshop krachtige voeding, en zelfs
met een duistere wandeling op zoek naar sporen
van volksgeloof en natuurlijke geneeskracht, het
onvermijdelijke heksensoepje inbegrepen..!”
(Nvdr: zie blz. 40)
T-d: “Onze gemeente wordt in oktober een
burgemeester rijker…?”
Burgemeester: “Jawel! Op initiatief van jeugdschepen
Lander Van Hove wordt een kindergemeenteraad
opgestart. Uiteraard kan ik dit initiatief alleen maar
toejuichen. De kinderen zijn de toekomst van onze
gemeente. Het feit dat ze interesse tonen voor ons
beleid is heel erg waardevol. Ik ben benieuwd wie
mijn collega wordt... (lacht)” (Nvdr: zie blz. 28)

Politie Westkust op Facebook
Om een nog betere communicatie met de
burger na te streven, is de politiezone Westkust
nu ook actief op Facebook. Naast communicatie
via de traditionele kanalen, de website (www.
politiewestkust.be) en Twitter (www.twitter.
com/PZWestkust), kon Facebook natuurlijk niet
ontbreken. Sociale media zijn immers een deel van
het dagelijks leven. Zo wil PZ Westkust alle gewenste
doelgroepen bereiken.
Op Facebook kunt u o.a. info vinden over geplande
controles, resultaten ervan, verkeershinder n.a.v.

acties die op til staan, waarschuwingen naar de
burger toe en preventieve tips.
Naast de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke
is de zone Westkust de enige kustzone die
momenteel actief is op Facebook. Als we kijken
naar de volledige provincie West-Vlaanderen
kunnen ook nog de zone Kouter, Vlas, RIHO, Arro
Ieper en Spoorkin hieraan toegevoegd worden.
PZ Westkust op Facebook: zoek onder de naam
politie Westkust of via de link www.facebook.com/
politiewestkust.

Project: fietslichten voor overtreders
Politiemensen worden vaak geconfronteerd met zwakke weggebruikers die rijden met kapotte of
onvoldoende verlichting. Daarom stelt de politie vanaf nu fietslichten ter beschikking van de overtreder
zodat hij/zij veilig en zichtbaar met de fiets de weg kan voortzetten.
De politie kocht in het kader hiervan 100 verlichtingssets aan.
De fiets dient natuurlijk zo snel als mogelijk hersteld te worden
en de overtreder moet het vervanglicht terugbrengen naar het
commissariaat.
Wanneer moet de fietsverlichting branden:
- tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag
- in alle omstandigheden als het niet mogelijk is duidelijk te zien
tot ca. 200 m ver
Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood. Het rode
licht moet ’s nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn vanop een
afstand van minstens 100 meter. Het maakt niet uit of u gebruik
maakt van een vast licht of een knipperlicht. Let er op dat het
licht niet verblindt.
Deze actie kadert ook in de preventieve fietscontroles die PZ
Westkust binnenkort weer zal uitvoeren in de scholen. De fietsen
van de leerlingen worden dan gecontroleerd met ook aandacht
voor de fietsverlichting. De politie zal hen preventief wijzen op de
gevaren van rijden zonder licht. Na de preventieve fase volgen
fietscontroles op de openbare weg.

De politie start een project “fietslichten voor
overtreders” zodat fietsers met onvoldoende
of defecte lichten hun weg kunnen
vervolgen.

Verkeersregeling Conterdijk
tijdens uitbreiding waterzuiveringsstation
De NV Aquafin voert uitbreidingswerken uit aan het waterzuiveringsstation langs de Conterdijk in Wulpen.
Om conflicten tussen zwaar werfverkeer en de vele fietsers langs het traject te vermijden, is vanaf 2
september volgende regeling van kracht voor de fietsers:
1. Tijdens weekdagen
Toegelaten dat fietsers vanuit Wulpen op de Conterdijk richting
Veurne fietsen, mee met de stroom van het opgelegde
eenrichtingsverkeer van de werf. Vanuit Veurne richting Wulpen
dienen de fietsers de omleiding via N39 aan de andere zijde van
het kanaal te gebruiken.
2. Tijdens weekends en op feestdagen
Tweerichtingsverkeer voor fiets- en voetgangers is toegelaten op
de Conterdijk
Twee jaar
De werken zullen 2 jaar duren. De NV Aquafin liet wel weten dat
de verkeersregeling niet gedurende de volledige periode van
toepassing zal zijn. De weggebruikers worden wel aangeraden
om de signalisatie te respecteren!

Op de Conterdijk moeten fietsers vanuit
Veurne richting Wulpen de dijk verlaten,
het kanaal (te voet) dwarsen over de
Spijkerbrug en hun weg voortzetten op de
N39 naar Wulpen.

Koksijde Golf ter Hille

9 holes van de championship
course Langeleed speelklaar!
Koksijde Golf ter Hille nadert zijn voltooiing. Op zaterdag 9 september vond in aanwezigheid van zowat 350
genodigden de officiële opening plaats van de helft, of 9 holes, van de championship course Langeleed.
Thans zijn al 18 holes van de golf speelklaar: 9 van de korte baan Hazebeek en 9 van de championship
course Langeleed. Er blijven er nog 9 te gaan, met name “de tweede helft” van de Langeleedbaan. De
opening daarvan, tegelijk met de plechtige ingebruikneming van het clubhuis, is gepland voor Pasen 2014.
Nog een zestal maanden en dit gigantisch project, dat (administratief) 12 jaar geleden begon,
zal dan helemaal verwezenlijkt zijn!

Aangevoerd door dirigent
Jeroen Hillewaere marcheert de
Koninklijke Harmonie Vrienden
van
de Brandweer al spelend over
de
groene vlakte.

e
holes van d
ening van 9
nten.
p
e
o
r
in
o
m
vo
ro
t
t het lin
ga’s en p
ip
lle
kn
o
c
w
u
n
e
va
se
s
plau
éphanie An
d onder ap
Schepen St
e Langelee
rs
u
o
c
ip
sh
champion

h
oofdcoac
Petrie die h
d
vi
a
e
D
d
n
t
e
n wijl
s, krijg
olfsport wa
, dochter va
de
ing voor G
Ellen Petrie
holes van
ig
n
9
re
te
e
V
rs
e
se
e
e
m
d
a
la
p
V
o
van de
e te slaan
rste balletj
ed.
eer het ee
e Langele
rs
ship cou
n
io
p
m
a
h
c

Ook Jef Vannieuwkerke, zoontje
de eerste helft van de Langeb van sportjournalist Karl, speelt
aan in met zijn vader (rechts)
burgemeester Marc Vanden Bus
,
golfarchitect Jeremy Pern, ing. sche, ir. Siska Stockelynck,
Step
han
Wydooghe en
werftoezichter Bart Hubrecht als
getuigen.

illeven…

Golfgroen st

Aandac
htige toe
schouwe
ondervo
rs op de
orzitter v
eerste rij
an de g
Philippe
olfclub P
Beaudu
hilip Cam zijn v.l.n.r.
in, vice-m
captain
maert, c
en’s cap
Ivan Heu
aptain
tain Ivan
ghebae
Plasman
rt.
en men’s

Dossier Rouzéestraat e.a.
In zitting van 19 augustus heeft de gemeenteraad met unanimiteit het bestek goedgekeurd voor het
dossier “Diverse bestratingswerken Rouzéestraat e.a.” Het gaat om werken in de Rouzéestraat, Jorisstraat,
Abdijstraat, Helvetiastraat, Zeelaan, Wilde Rozenvoetpad, Strandlaan. De raming bedraagt 1.013.289 euro.
Eerstvolgende stap is de openbare aanbesteding.
1. De Rouzéstraat en Jorisstraat krijgen een
gescheiden rioleringsstelsel. De rijweg
wordt aangelegd in asfalt, de voetpaden
in betonstraatstenen. Op enkele plaatsen
komen er laad- en loszones.
2. De inrit van de gemeentelijke basisschool
in de Abdijstraat wordt aangelegd in
waterdoorlatende betonstraatstenen.
Langsheen de inrit komen zoveel mogelijk
parkeerplaatsen. Ook de speelplaats krijgt
Links en rechts de Abdijstraat. Het doodlopende eindje
een nieuwe verharding en inrichting.
weg rechtdoor zal met parkeerplaatsen heringericht
3. In de omgeving van de vrije basisschool
worden (zie punt 2.).
in de Helvetiastraat wordt meer
parkeergelegenheid voorzien en de
bestaande signalisatie-schoolomgeving wordt verplaatst.
4. In de Zeelaan wordt de bushalte aan de politie toegankelijker gemaakt door aanleg van een verhoogde
perronboord. Er wordt voldoende wachtruimte gecreëerd met de nodige halte-accommodatie.
5. In het Wilde Rozenvoetpad wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De bovenbouw wordt
vernieuwd in overeenstemming met het herwaarderingsplan van het Quartier Sénégalais.
6. In de Strandlaan worden een aantal funderingsvoeten voor nieuwe verlichtingspalen geplaatst.

Koksijde en sociale media:
een perfecte match..!
Dat Koksijde voluit de kaart trekt van de sociale media is
intussen wel duidelijk. Sinds kort kan je onze kustgemeente
niet alleen volgen op Facebook (www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke) of op Twitter (@gem_Koksijde). Ook
Foursquare en Pinterest mogen geloven aan het Koksijdse
enthousiasme. Voor de nieuwsgierigen wat uitleg.
*Twitter is een sociale
netwerksite waarmee
gebruikers korte berichtjes
van maximaal 140 tekens
publiceren. Via Twitter kan je
een eigen profiel aanmeten. Een berichtje versturen
heet tweeten. Iedere twitteraar (de persoon die
tweet) kan op elk moment vertellen waar hij/
zij mee bezig is, wat ze van plan zijn enz. Twitter is
ideaal om evenementen aan te kondigen. Volg @
gem_Koksijde of stuur zelf berichten!
*Facebook betekent “gezichtenboek”. Je kan
er je eigen interesses (foto’s, weetjes,…) delen
met anderen. Facebook-gebruikers kunnen een
eigen profiel aanmaken en anderen uitnodigen
om hun “vriend” te worden. Elke gebruiker kan ook
berichtjes op zijn prikbord plaatsen (vb. wat ben je
aan het doen?,…) of elkaar privé-berichtjes sturen.

Like Koksijde op Facebook en kom als eerste
alle nieuwsjes te weten! www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
*Foursquare (4sq) is een medium waarmee
je de locatie waar je bent, kan delen met
vrienden. Check je vaker in op een locatie dan
andere gebruikers, dan krijg je de titel “Mayor”
(burgemeester). Bijna alle locaties ter wereld
zijn terug te vinden en je kan ook zelf locaties
toevoegen. Bedrijven, gemeenten (vb. Koksijde),…
beheren meestal zelf bepaalde locaties.
*Pinterest is een digitaal prikbord. De gebruiker
kan over het hele web afbeeldingen “pinnen” en op
een van de zelfgemaakte “moodboards” plaatsen.
Je kan prikborden maken naargelang je eigen
interesses. (vb. lekkere recepten, voor de kids enz.)
Deze afbeeldingen kan je dan weer delen met
vrienden. De website is vooral populair bij vrouwen!

Proefopgraving Valentijn
vereist verder onderzoek
De proefopgraving van potvis Valentijn van Sint-André op maandag 9 september heeft geen zekerheid
gebracht over de mogelijkheid om het skelet van de legendarische zeereus te conserveren en permanent
te exposeren in Navigo-Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Uit de proefopgraving is gebleken dat
spieren en organen na 24 jaar bijlange na nog niet verteerd zijn.
Van alle grote zeezoogdieren die in de 20ste eeuw
aan de Westkust aanspoelden was potvis Valentijn
wel de grootste “vedette”. Hij leefde immers nog
toen hij zich op zondag 12 februari 1989 klem zwom
tussen de Vlaamse banken ter hoogte van de
Schipgatduinen, en hij kon ook bogen op kolossale
waarden: ruim 17 m lang, ca. 50 ton zwaar.
Potvisbedevaart
Valentijn van Sint-André bracht een potvisbedevaart
naar Koksijde op gang: twee à drie dagen lang
lokte hij zeker méér dan honderdduizend kijklustigen,
zelfs vanuit Limburg, Wallonië, buurlanden….
Toegangsassen waren dichtgeslibd, horeca-uitbaters
zaten door hun voorraden… Potviskoorts heerste
alom!
Nadat voor onderzoek tanden, organen en tientallen
meters darmen uit zijn kadaver waren gespit, werd
Valentijn op woensdag 15 februari naar zijn graf
aan Ten Bogaerde gevoerd, vergezeld van een
ondraaglijke stank, en geflankeerd door alweer
duizenden “supporters”.
Intact kadaver
Ruim 24 jaar later wilde het gemeentebestuur weten
hoever de massa verteerd is en of er mogelijkheid
bestaat om het skelet boven te halen en te
reconstrueren als extra attractie in het Nationaal
Visserijmuseum. De mannen van dienst waren het
aanneembedrijf Vanlerberghe uit Diksmuide, het
gespecialiseerde bedrijf Zephyr-Wildlife uit Tongeren
en onderzoekers van de afdeling dierengeneeskunde
van de Gentse universiteit. Het bleek al snel dat een
kwarteeuw verblijf op vier meter diepte in de zware
kleigrond van de polders weinig of geen vat heeft
gehad op het stoffelijk overschot van Valentijn. Huid,
spieren, pezen, organen, vet, botten… het bleek
allemaal nog vrij intact. Zelfs liters bloed spoten uit het
kadaver omhoog. En de stank walmde weer…
Afwachten
De onderzoekers hebben uit de massa een rib en
enkele tanden gehaald die in de Gentse universiteit
in speciale baden schoongemaakt zullen worden.
Dat zal enkele maanden duren. Er zal ook nagegaan
worden of de beenderen sterk genoeg zijn om een
skelet-reconstructie te maken. De tanden in ivoor
kunnen alvast bewaard blijven.
Nog diezelfde maandag 9 september kon het graf
weer gedicht worden. De gemeente moet dus het
wetenschappelijke rapport van de universiteit en de
kostenberekening voor een eventuele reconstructie
afwachten eer definitief kan beslist worden om het
skelet helemaal op te graven en weer samen te
stellen.

15 februari 1989: potvis Valentijn van Sint-André wordt in zijn
graf gelegd aan Ten Bogaerde.

9 september 2013: burgemeester Vanden Bussche brengt
een bezoek aan de proefopgraving. In het midden enkele
blootgelegde stukken van Valentijn.

Week van de Bibliotheek:

verwendag op zaterdag 12 oktober
De Week van de Bibliotheek wordt in onze
gemeente feestelijk ingezet met de verwendag
Kom binnen, zet u… en geniet ervan op zaterdag
12 oktober. Huiselijkheid, knusheid, gezelligheid, dat
zijn enkele troeven waar de bibliotheek op mikt.
U wordt graag ontvangen met een drankje en
een versnapering. Een origineel boekenbehang,
gemaakt met foto’s van boekenkasten, huiskamers
en tafels vol boeken zorgt voor extra huiselijkheid en
gezelligheid.
Voor wie iets leent of zich als nieuwe lener inschrijft
is er naar keuze een gadget of de speciale
eeuweditie Villa des Roses van Willem Elsschot
samen met het heerlijke boekje 100 jaar Villa
des Roses: het menu met Elsschot aan tafel. In
dit laatste boekje staan de recepten van het
menu dat mevrouw Brulot in Villa des Roses
opdient, beschreven door negen sterrenchefs die
afstudeerden aan de Koksijdse hotelschool.

De leraars van de cursussen in de bibliotheek
staan op 12 oktober klaar om al je vragen rond de
cursussen, kleine computerproblemen en fotografie
te beantwoorden. Breng dus je laptop of digitaal
fototoestel mee.
Ook tijdens de week van 12 tot en met 19 oktober
loopt de bibliotheekweek nog verder!
Het lesgevers-team van de cursussen in de bibliotheek, staat op 12 oktober klaar om al je vragen
rond de cursussen, kleine computerproblemen
(dit item enkel in de voormiddag), en fotografie
te beantwoorden, breng dus zeker je laptop of
digitaal fototoestel mee.
Kom binnen, zet u… en geniet er van. Ook tijdens
de week van 12 tot en met 19 oktober loopt de
bibliotheekweek nog verder, spring dus zeker in die
week eens binnen!

Cursussen in de bibliotheek
De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert weer
cursussen informatica.
Compacte camera - Op donderdag 10 en 17 oktober.
Hobbyfotografie – Op dinsdag 8, dinsdag 15 en dinsdag 22
oktober.
Cursus basis Photoshop Elements - Op donderdag 24 oktober.
Algemeen – Alle lessen vinden altijd plaats van 13.30 tot 16 u.,
tenzij anders vermeld. Voor al deze cursussen geldt persoonlijk
inschrijven aan de balie in de bibliotheek. Je moet lid zijn van
de bib. Breng je identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met een
betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro).
Voor meer info verwijzen we de lezer naar de gemeentelijke
website, meer bepaald naar de link www.bibliotheek.koksijde.be.
Dan verschijnt de homepage van de bibsite. Klik vervolgens op de
knop “activiteiten” aan de rechterzijde van het scherm.

Boekenverkoop
In de herfstvakantie, van zaterdag
26 oktober tot en met donderdag 31
oktober, is er boekenverkoop in de
bibliotheek. Afgevoerde materialen
worden er aan een interessante prijs
aangeboden.

Boekenbeurs met traditie
De oudervereniging van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert van vrijdag
4 tot en met zondag 6 oktober in zaal Witte Burg de 32ste editie van zijn ondertussen
gerenommeerde boekenbeurs.
Op de beurs is een grote variatie aan boeken te vinden: peuter-, kleuter-, kinder-,
jeugdboeken, stripverhalen, allerhande hobbywerken, informatieve en naslagwerken,
volwassenenlectuur, posters en gelegenheidswenskaarten. De beurs opent op vrijdag
4 oktober om 18 u. met om 18.30 u. een lezing door auteur Eva Schampaert die komt
voorlezen uit haar slaapliedjes –en slaapverhaaltjesboek. De kinderen worden die
avond verwelkomd in pyjama en krijgen lekkere boterhammen met choco. Daarna
is de bar open voor een drankje voor de mama’s en de papa’s. Op zaterdag 6 en
zondag 7 oktober is de beurs doorlopend open van 10 tot 18 u.

Zeventien kunstenaars stellen atelier
open voor “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de tiende
maal het project “Buren bij kunstenaars – Open atelierdagen”. In heel West-Vlaanderen stellen kunstenaars
hun atelierdeuren open. Amateurs of professionelen vanuit veel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst,
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia, enz.) ontvangen in hun
atelier dan belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Le Nord en Pas-de-Calais
in Frankrijk.
Over heel de provincie en de departementen Le Nord
en Pas-de-Calais nemen zo’n 3.000 kunstenaars aan
het project deel. De toegang is overal gratis. Door de
ateliers ook al op vrijdag open te stellen, wordt aan
scholen de kans geboden een kunstenaar in zijn
atelier aan het werk te zien.
De website voor de editie 2013 toont naast alle
praktische informatie ook enkele impressies van
werken. In een overzichtelijke wegwijsbrochure
staan alle adressen en openingsuren per
atelier, gerangschikt per arrondissement en per
gemeente. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij
de deelnemende kunstenaars, in de toeristische
infokantoren, in de bibliotheek, in c.c. CasinoKoksijde
en in de Westhoekacademie.
Voor de brochures van de deelnemende NoordFranse departementen: provincie@west-vlaanderen.
be, of www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars.
Deelnemers van Koksijde
- Paul Baeteman (beeldhouwer, tekenkunst):
Toekomstlaan 14 in Wulpen, T 058 31 17 63,
paulbaeteman@hotmail.com (vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 18 u.)
- Patrick Coenye (lithografie, zeefdruk): Karel
Loppenslaan 20 in Sint-Idesbald, T 0476 88 51 85,
www.artpress.be, (zaterdag en zondag van 10 tot
12 u. en van 14 tot 18 u.)
- Ivo Cornelis (impressies van onderzee) & Johanna
Counye (keramiek) & Nicole Feys (beelden in
verschillende materialen): Dijk 51 (ingang Oude
Zeedijkstraat in Wulpen), T 058 31 54 49, ivo.cornelis.
wulpen@telenet.be, (zaterdag en zondag van
10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)
- Jenny De Reuse (olieverf, natuurlijke pigmenten):
Nieuwpoortsteenweg 94 in Oostduinkerke,
T 058 52 40 93, jenny.dereuse@hotmail.com, (vrijdag
van 10 tot 12 u. en 14 tot 19 u., zaterdag en zondag
van 10 tot 12 u. en 13.30 tot 19 u.)
- Viviane Delhage (hout, karton, olieverf, acryl of
synthetisch): Pylyserlaan 59/151 in Koksijde,
T 0496 95 71 46, www.vivianedelhageatelier.
eu (vrijdag van 10.30 tot 12 u. en 15 tot 18.30
u., zaterdag van 10.30 tot 12u. en 15 tot 20 u. en
zondag van 10.30 tot 12 u. en 15 tot 18.30 u.)
- Jan Dieusaert (bronzen beelden): A. Degreeflaan 3
in Oostduinkerke, T 058 51 31 00, www.dieusaert.net
(zaterdag en zondag van 9 tot 18 u.)
- Edgard Fonteyne (taille directe, hout en steen):
Dahlialaan 11 in Oostduinkerke, T 058 51 22 48
(zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.)
- Martine Hennebel (monumentale sculpturen,
cortenstaal, brons, gips, was): Guldenzandstraat 12

Kunstenares Jenny De Reuse aan het werk in haar atelier.

-

-

-

-

in Oostduinkerke, T 058 51 05 59, www.hennebelmart.be (vrijdag van 13.30 tot 16 u., zaterdag van
14 tot 18 u. en zondag van 10.30 tot 12 u. en van
15 tot 19 u.)
Govaerts Willy (aquarel): Nachtegaalweg 13 in
Oostduinkerke, T 0471 50 13 23 (vrijdag, zaterdag en
zondag van 11 tot 18 u.)
Etienne Maes (aquarelschilderijen): Jan Van
Looylaan 39 in Sint-Idesbald, T 058 51 76 16 (vrijdag,
zaterdag en zondag van 9 tot 12 u. en 14 tot 18 u.)
Anne Notebaert (glaskunst, glascasting & -fusie):
Capucijnenlaan 14 in Koksijde, T 0485 05 78 26,
annenotebaert@belgacom.net (vrijdag van 14 tot
18 u, zaterdag en zondag van 12.30 tot 18 u.)
Lieve Pieters (juwelen met glas, natuur en
fimokralen): Noordzeedreef 11 in Oostduinkerke,
mbeyen@telenet.be (vrijdag van 14 tot 18 u.,
zaterdag en zondag van 11 tot 18 u.)
Wim Porrez (beeldhouw-en schilderkunst):Domein
Hoge Duinen 6 in Oostduinkerke, (zaterdag en
zondag van 14 tot 18 u.)
Jenny Reynaert (brons, keramiek en steen):
Oude Zeedijkstraat 1 in Wulpen, T 058 31 21 67,
www.beeldhouwatelier.be (zaterdag en zondag
van 13.30 u. tot 18.30 u.)
Simone Richir (koper-en zinkgravure, indruk met
manueel pers): Pharaildelaan 11 in Koksijde,
T 058 31 38 29 (zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.)

Algemene info: Buren bij kunstenaars - provincie
West-Vlaanderen (T 050 40 35 49, F 050 40 31 05,
E burenbijkunstenaars@west-vlaanderen.be ) of
www.burenbijkunstenaars.be

Vriendenkring Familiares schenkt
mooie boeken aan abdijmuseum
De Vriendenkring Familiares de Dunis die promotie voert voor het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 heeft het
museum twee merkwaardige boeken geschonken. Het gaat om het eerste deel van de reeks Vlaamse
kronieken die Kervyn de Lettenhove publiceerde en om de befaamde maar raadselachtige Codex Dunensis.
Beide boeken dateren uit de 19de eeuw. De Familiares hebben ze zelfs op hun kosten netjes hersteld.
Baron Kervyn de Lettenhove staat bekend als een
enorme publicist. Eén van die reeksen betreft Istore
et Croniques de Flandres, d’après les textes de divers
manuscrits, een uitgave van de Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis. Het eerste deel verscheen in 1879
en biedt de integrale tekst van een kroniek over de
geschiedenis van Vlaanderen tot in de 14de eeuw.
In bijlage publiceerde de historicus enkele teksten
uit Franse bibliotheken over dezelfde periode. Alle
opgesteld in het oud-Frans, maar boeiend verhaald.
Ook het tweede boek werd door dezelfde edelmanhistoricus uitgegeven. De volledige titel luidt Codex
Dunensis sive diplomatum et chartarum medii aevi
amplissima collectio, en verscheen vier jaar eerder.
Het is de uitgave van bijna 400 teksten die hij aantrof
in een register in de Brugse Stadsbibliotheek (nr.
418). Het komt dus uit de kostbare collectie van de
Duinenhandschriften, die er met de Franse Revolutie
verzeilden.
Zeer interessant
De inhoud van de Codex Dunensis is bijzonder
gevarieerd. Het register biedt eigenlijk allerlei
afschriften van oorkonden, brieven, klachten,
verslagen enz., uit de eerste eeuwen van de
cisterciënzers in Vlaanderen. Het boek wordt omwille
van zijn herkomst als Dunensis aangeduid, maar
intussen denken de specialisten dat we eerder te
maken hebben met een register dat uit Ter Doest
stamt. Maar dat maakt het voor de Duinenabdij

Vlnr directeur Dirk Vanclooster van het abdijmuseum,
penningmeester Daniel Degryse van de Familiares,
burgemeester Marc Vanden Bussche, voorzitter Francine
Lefèvre van de Familiares en ondervoorzitter Arnold Torsy.

niet minder interessant: als moederabdij zijn enorm
veel stukken opgenomen die rechtstreeks met de
Koksijdse abdij te maken hebben.
De twee boeken werden door de Familiares de Dunis
niet alleen aangekocht voor het museum, maar op
hun kosten ook degelijk hersteld. Het was dan ook
met gepaste fierheid dat een delegatie van het
bestuur de beide boeken op 3 september aan de
burgemeester overhandigde voor het abdijmuseum.
Daar kunnen ze na afspraak met de bibliotheek
nu door elke geïnteresseerde voor verdere studie
geraadpleegd worden.

Bezorg Koksijde de titel
van slimste gemeente!
Voor de tweede reeks van het programma De Slimste
Gemeente (VIER) is ons bestuur op zoek naar een leuk quizduo dat Koksijde wil vertegenwoordigen. In het programma,
gepresenteerd door Michiel Devlieger, nemen de Vlaamse
gemeenten het tegen elkaar op tijdens een stevige quiz.
Ook dit jaar gaat VIER op zoek naar De Slimste Gemeente.
257 Vlaamse gemeenten stuurden vorig jaar een ploeg naar
de grote preselecties. De 81 beste ploegen, aangevoerd door
hun burgemeester, namen deel aan de opnamen. Aarschot
won en mag nog tot volgend voorjaar die eretitel dragen. Dan
begint een nieuwe strijd die zal uitmaken wie zich “De Slimste Gemeente 2014” mag noemen.
Voor de nieuwe editie van het programma is Koksijde op zoek naar een nieuw quiz-duo bestaande uit een
man en een vrouw. Uiteraard zijn de kandidaten inwoners van Koksijde. Bent u de geknipte quiz-kandidaat?
Laat het ons vòòr 21 oktober weten via communicatie@koksijde.be. De preselecties vinden plaats in het
laatste weekend van oktober. De opnames zelf starten begin 2014.

Colloquium Verloren Glans
over glascollectie Duinenabdij
Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober organiseert het Abdijmuseum Ten Duinen het internationaal
colloquium Verloren Glans over de vensterglasfragmenten van de vroegere abdij. De collectie van het
abdijmuseum is wellicht de grootste en belangrijkste in heel Europa.
Het schilderij van Pourbus toont een imposante
stenen Duinenabdij. Wie goed kijkt, ziet echter
ook vele tientallen, zo niet honderden ramen. Met
eenvoudig en doorzichtig glas, zoals onze moderne
vensters. Maar ook versierd, eerst eenvoudig en
sober volgens de cisterciënzerregel, gaandeweg
kleurrijker en uitbundiger. Wellicht met afbeeldingen
van heiligen, bijbelse taferelen, en ja, misschien
zelfs met portretten van wereldlijke schenkers of van
de prachtlievende abten.
De opgravingen van de Duinenabdij hebben
duizenden van die fragmenten opgeleverd.
Ondoorzichtig geworden na de vele eeuwen,
en totaal onbruikbaar voor het museum of voor
het verwerven van inzicht in de oude abdij:
meer leken ze niet. Vandaar dat die stukjes heel
lang veronachtzaamd zijn. Hun bewaring was
belabberd. En studie werd er nauwelijks naar
verricht.
Dat is nu compleet veranderd. Onderzoek toont
aan dat we wel degelijk nog van alles kunnen
halen uit die scherven. Datering, oorspronkelijke
kleuren, het materiaal en de vervaardiging of
hun toepassing in de abdij, allicht verklappen de
scherven toch nog vele geheimen. Internationaal
krijgt die collectie daardoor steeds meer aandacht.

Op het colloquium komen niet alleen deskundigen
uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland
en België een lezing geven. Er komen ook
onderzoekers, zelfs uit Rusland, hun lopend
onderzoek toelichten.
Programma en concrete info: www.tenduinen.be.

Zin in een feestje?
Vier je verjaardag in NAVIGO!
Kinderen tussen 5 en 10 jaar kunnen hun verjaardag spetterend
vieren in het NAVIGO-museum! Ze nodigen hun vriendjes uit op een
woensdagnamiddag voor een spannend vissersspel!
Onder begeleiding
van een opgeleid
animator spelen
de kinderen in en
rond het museum.
Ondertussen
voeren ze opdrachten uit. Ze zoeken, voelen,
knutselen, kijken, ... Zo verzamelen ze de elementen
die nodig zijn om de middag af te sluiten met een
feestelijk hapje en drankje. Dit is ook het moment
waarop de cadeautjes worden uitgedeeld. Kortom,
een “leutige”, actieve namiddag waar fun voorop
staat, en de kinderen toch ook een en ander
opsteken over het leven in en op zee!
Het museum stelt uitnodigingen ter beschikking of
ouders kunnen die zelf via de website downloaden.
Het verrassende concept van de NAVIGOverjaardagsfeestjes werd ontwikkeld in samenwerking

met Sophie Serraris van iMuseum Consultancy en
Johan Buytaert van De kleine expeditie. Geen enkel
feestje wordt hetzelfde!
Praktisch
- Feestjes vinden plaats op woensdagmiddag van
14.30 tot 17 u.
- Minimum 10 kinderen, maximum 20. Bij grotere
groepen wordt 35 euro voor een extra animator
aangerekend
- 10 euro per kind. Lanceringsprijs voor feestjes in
2013: 8 euro per kind. De jarige feest gratis en krijgt
een verrassing.
- Reserveren uiterlijk 3 weken vòòr het feestje aan
de balie in het museum, op T 058 51 24 68 of via
onthaal@navigomuseum.be.
- Er moet minstens één volwassene op het feestje
aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Napoleon in de Westhoek
Was Napoleon Bonaparte ooit in Koksijde? Burgemeester Marc Vanden Bussche vroeg het zich af. De
archiefdienst dook in de archieven en vond daarover enkele gegevens in het boek Veurne in de Franse tijd
van de Veurnse historicus Wilfried Pauwels. Daaruit puurden we volgende tekst.

Napoleone di Buonaparte werd geboren in Ajaccio (Corsica) op 15
augustus 1769 als zoon van Carlo Maria Bunaparte en Maria Laetitia
Ramolino. Hij was keizer van Frankrijk van 1804 tot 1815.
Napoleon is tenminste vier keer in de Westhoek voorbijgekomen. Die
passages van Napoleon dienen om verse paarden te nemen en worden
door de keizer ook aangewend om informatie over zijn rijk in te winnen.
Altijd staan ze in dienst van de personencultus: het show-element is goed
bestudeerd; soms lijkt het of er een groot circus voorbijkomt. Iedereen,
van hoog tot laag, moet ervoor opdraaien. Die passages lokken dan
ook veel volk. Na zijn huwelijk met de Oostenrijkse Maria-Louisa, trekt
de aanwezigheid van deze kleindochter van Keizerin Maria Theresia de
sympathieke aandacht van de bevolking, die haar genegenheid voor
deze Oostenrijkse niet onder stoelen of banken steekt.
Het is ook opvallend hoe weinig informatie aan de organiserende
sous-préfet en aan de gemeentebesturen wordt bezorgd. Men laat
hen dagenlang in het ongewisse over de reisroute en zelfs over de
juiste datum van zijn komst. Zo is sous-préfet Herwyn er dagenlang van
overtuigd dat Napoleon naar Veurne zal komen maar hij gaat uiteindelijk
naar Nieuwpoort. In 1810 bereiden de Nieuwpoortenaren de komst van
de keizer tot in de puntjes maar… hij komt naar Veurne. Ongetwijfeld
liggen veiligheidsvoorzorgen aan de basis van deze beslissingen.
Nieuwpoort 1803
De eerste passage van consul Bonaparte grijpt plaats op 9 juli 1803.
Dagen vooraf wordt heel het arrondissement opgejaagd door de
sous-préfet, die van pure nervositeit het noorden kwijt raakt. Op 8 juli
zijn er in Nieuwpoort “uitermate schone troepen gearriveerd”, ook
vijftig Mammelukken “gekleed op zijn Turks”. Maar op 9 juli om vier uur
in de middag, is Bonaparte eindelijk in het gezicht; de torenwachters
waarschuwen de magistraat, die reeds uren klaar staat. Ze snellen,
begeleid door het muziekkorps, naar het Iepersas de consul tegemoet.
Eerst komen “twaalf blazende postiljons” aan, gekleed in het rood,
gevolgd door een detachement Mammelukken te paard, dan vier
koetsen bespannen met zes paarden, dan “zijn garde” en een menigte
generaals. Dan arriveert de eerste consul “met zijnen getrouwen
Mammeluk en zijnen aide de camp”, generaal du Rock. “De eerste
consul (is) gekleed als een simpele grenadier, met een blauwe kazakke,
witte veste en broek en een simpele hoed op zijn hoofd. Hij (is) te paard”.
Wij citeren de rest van de tekst volledig in zijn originele versie, en dus in
de “verleden tijd”. “Dr Blanckaert, meier van Nieuwpoort, de eerste om
hem te begroeten, daarna de sout-préfet van Veurne. De Consul reed
door de bijzonderste straten van Nieuwpoort. Duizende mensen juichten,
het kanon schoot en nadat hij het strand heeft bezocht en de haven
geïnspecteerd, is hij naar de markt teruggekeerd. Hij heeft geïnformeerd
naar het waterpeil bij hoogtij. De kaai, waaraan men bezig was met
werken, moest volledig vernieuwd worden ! Hij was van plan dadelijk naar
Oostende te vertrekken, maar op verzoek van de meier is hij naar dezes
huis gegaan waar een treffelijke maaltijd was bereid. Dan vertrok hij naar
Oostende onder het gejuich van mensen van de stad en van de buiten.”
Nieuwpoort 1804
Deze keer gebeurt de passage van de Keizer der Fransen n.a.v. een
reis van Parijs naar Boulogne en Oostende, waar de Franse Marine een
invasievloot voor Engeland aan het bouwen is.

Napoleon Buonaparte, keizer van Frankrijk
van 1804 tot 1815.

Al twee weken voor zijn komst worden de gilden van het arrondissement
opgeroepen om met alle mogelijke vaandels en eretekens naar de
“passage” te komen. De stad moet “gekuist” en “geparreerd” (229). Alle
maires en adjuncten moeten er aanwezig zijn in uniform, met tricolore
buiksjerp en omringd met Franse vlaggen ! Op 11 augustus om 13 uur in
de middag arriveert de keizerlijke koets aan de Arkebrug. Het gezelschap
is beperkt. De keizer heeft geen oog voor de opgeroepen gilden en
de burgerlijke erewacht en hij laat op de markt van paarden wisselen
en vertrekt onder het gejuich van veel volk verder naar Oostende. Vier
dagen later, op 15 augustus, Feestdag van Napoleon, komt hij terug.
De meier rijdt hem tegemoet tot in Lombardzijde; Napoleon gaat weer
de kaai inspecteren en in een druk gesprek gewikkeld met de heer
Blanckaert, rijdt hij tot aan het stadhuis. Hoewel de maire weer een
“treffelijke maaltijd” heeft laten aanrichten, bedankt de keizer en vertrekt
dadelijk omdat hij nog voor de avond in Boulogne moet zijn, waar hij ter
gelegenheid van zijn feest- en geboortedag aan alle regimenten nieuwe
arenden en vaandels wil overhandigen.
Veurne 1810
Op zondag 20 mei komen Hunne Majesteiten, de Keizer en de Keizerin
naar Veurne. Sous-préfet De Latre heeft al op 5 mei aangekondigd dat
Hunne Majesteiten op 9 mei onze stad komen bezoeken. Alles moet
schoongemaakt en versierd; iedereen moet aanwezig zijn ! De vorsten
komen van Brugge over Oostende naar Duinkerke.
Nieuwpoort, en ook Diksmuide, zijn ervan overtuigd dat het keizerlijk
paar de havenstad voorbij zal komen. De Boterstad is zelfs al de avond
voordien (8 mei) naar Nieuwpoort afgezakt met het muziekkorps, de
“garde d’honneur” en een flinke groep meisjes. Ze weten in Nieuwpoort
(althans een beperkt groepje) dat alle postpaarden in Gistel afgehuurd
zijn; ze moeten dus logischerwijze verwachten dat Napoleon niet via
Nieuwpoort naar Duinkerke zal komen (wel via Schoorbakke, Pervijze en
Veurne!)
De Latre stelt op 18 mei een uitgebreid programma op. De commandant
van Nieuwpoort heeft zelfs een kanon bezorgd voor het eresaluut. Bij
de intrede van “HH.KK. Hoogheden” zal de triomfklok geluid worden,
en zal het muziekkorps van de garde nationale spelen, gevolgd door
de begroeting vanwege meier en “conseil”. Meisjes zullen aan keizerin
Maria Louisa een ruiker aanbieden. Vervolgens worden alle meiers en
adjuncten van het Arrondissement voorgesteld, dan de Rechtbank van
Eerste Aanleg, de gilden en tenslotte de mensen van Diksmuide. Ze
moeten allen een erehaag vormen van aan de poort tot op de markt.
De Latre weet echter niet of Napoleon langs de Pannepoort of langs de
Brugse Steenweg de stad binnen zal komen.
De keizer komt om elf uur aan; hij rijdt tot aan het stadhuis, stapt uit,
gebruikt er inderhaast zijn middagmaal, om drie kwartier later weer
te vertrekken. De mensen van Nieuwpoort en Diksmuide zijn ietwat
ontgoocheld. Om vier uur zijn ze al terug in Nieuwpoort. Daar wacht een
schip voor de terugvaart van de Diksmuidenaren. Prefect Chauvelin,
die speciaal van Brugge naar Veurne is gekomen, ondertekent op het
stadhuis eigenhandig de benoeming van Dr. Dewitte tot nieuwe meier, dit
ter vervanging van J. Depot.
Uit dit alles kunnen we dus veronderstellen dat Napoleon ook nog in
Koksijde is geweest…

Tamboer-majoor verrast
op drielandenkampioenschap
In het Nederlandse Kerkrade vond op 31 augustus het
drielandenkampioenschap voor tamboer-majoors plaats.
Lennert Schreel, de jonge tamboer-majoor van de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde, was een van de 10
deelnemers en wist de internationale jury van zijn kwaliteiten
te overtuigen. In de paradecompetitie behaalde hij 91,10% en
een vierde plaats. Voor zijn showoptreden scoorde hij 86,60%,
goed voor een zesde plaats. De drielandentitel ging naar
Robby Moring uit Gentbrugge. De Koksijdse harmonie is terecht
fier op Lennert en zijn mentor, tamboer-majoor Ronny Strobbe.
Links Lennert Schreel, tamboer-majoor van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie die uitstekende resultaten behaalde op
het drielandenkampioenschap in Kerkrade.

Gemeentelijke harmonie houdt open repetitiedag
Op zaterdag 19 oktober is iedereen vanaf 13 u. welkom in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald voor de open
repetitiedag van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie. Muzikanten geven er uitleg over hun instrument, en
leren de werking van een harmonieorkest kennen. Speel je zelf een instrument, breng het dan gerust mee.
Je kan – als toeschouwer of deelnemer – een echte repetitie en een klein podiumconcert meemaken.Kan u
niet komen, ondanks interesse, kom dan eens vrijblijvend naar het lokaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, op
een repetitie (donderdag van 20 tot 22 u. en zaterdag van 18.30 tot 20 u.).

Zomerfietszoektocht De Gordel rond Koksijde
Liefst 478 personen (46 meer dan vorige keer) namen in juli en augustus deel aan de toeristische
fietszoektocht De gordel rond Koksijde, georganiseerd door het feestcomité Koksijde-Dorp i.s.m. de VVV’s
van Koksijde en Veurne, Estaminet In de Peerdevisscher en koffiehuis-brasserie ’t Goed Gevoel. De tocht
was 32 km lang, over kleine wegen, in heel de gemeente. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag
6 september in cc CasinoKoksijde.
Algemeen winnaar Johan Coopman
(Oostkamp) won een fiets van Fietsen
Jean. De volgende vier plaatsen: 2. Frans
Vanbesien (Roeselare), bon 65 euro
Hotelschool Ter Duinen / 3. Daniël Verfaillie
(Izegem), abonnement 65 euro Hoge
Blekkerbad / 4. Robert Van Suyt (Adegem),
bon 50 euro restaurant Clochard /
5. Albert Roets (Oostduinkerke), bon 50 euro
Estaminet In de Peerdevisscher.
Elke deelnemer die het antwoordformulier
indiende had prijs. De volledige lijst
met de uitslag is in te kijken in alle
toerismekantoren van de gemeente. Nietafgehaalde prijzen liggen klaar in de dienst
Toerisme in Koksijde-Bad tot eind december,
Organisatoren en winnaars van de zomerfietszoektocht De Gordel
mits voorleggen van het kladblad.
rond Koksijde.

Bridge-initiatie
Hersengymnastiek houdt jong! Vanaf Pasen 2014 zal de Bridge Club Westkust
(BWK) zijn nieuwe thuishaven hebben in het clubhuis van Golf ter Hille.
Voor alle geïnteresseerden is er een initiatiecursus bridge gepland: “al spelend
in 20 stappen”, van oktober 2013 tot april 2014 op maandagavond van 20 tot
23 u. in hotel Apostroff, Lejeunelaan in Koksijde-Bad.
Info: beeceewest@outlook.be

Tentoonstelling Matthieu Lobelle
Van vrijdag 4 tot en met zaterdag 26 oktober
loopt in de Gaanderij van de gemeentelijke
Westhoekacademie (Veurnelaan 109 in SintIdesbald), een tentoonstelling van leraar Matthieu
Lobelle. De expo bestaat uit installaties waarin de
materie ‘was’ een centrale rol speelt. Was heeft
enerzijds een zeer broos karakter waaruit duidelijk
de vergankelijkheid van het bestaan spreekt.
Anderzijds is deze materie, gewonnen uit een
derivaat van natuurlijke grondstoffen, symbool van
conserveren.
Matthieu Lobelle over de inhoud van de
tentoonstelling: “Archetypen uit het Vlaamse
landschap, opgebouwd uit herinneringen,
metaforen van het brein, de plaats van creëren.
Uiterlijke witte buildings waarin complexe
constructies zijn gebouwd staan voor het complexe
van het bestaan. Crematoria, niet letterlijk, maar
de vergankelijkheid van zijn, de tijd onvatbaar
gebouwd in fragiele transparante bouwsels ...

Vernissage op vrijdag 4 oktober om 19 u. De expo
is toegankelijk tijdens de openingsuren van de
academie.
Info: WAK, T 058 53 27 00, westhoekacademie@
koksijde.be.

Fotowedstrijd KEI
Het Koningin Elisabeth Instituut, revalidatieziekenhuis in Oostduinkerke (www.kei.be),
organiseert een fotowedstrijd voor de inrichting van de nieuwe patiëntenkamers
die tijdens het voorjaar 2014 in gebruik zullen genomen worden. De foto’s zullen op
groot formaat (1,40 bij 1,65 m) achter de ziekenhuisbedden komen. Iedereen mag
deelnemen!
De organisatie verwacht tijdloze foto’s vol klasse.
Zenden aan social@kei.be (in JPEG) vóór 8 november 2013 met vermelding van naam en telefoonnummer.
In de week van 11 november zal de jury de foto’s beoordelen.
De geselecteerde foto’s dienen nadien aangeleverd te worden in tiff file /Adobe Photoshop.
Wie foto’s inzendt, geeft meteen toestemming aan de KEI om die te gebruiken, mits bronvermelding, voor
interne niet-commerciële doeleinden.
Contactpersoon: caroline.verplancke@kei.be, T 058 22 16 38 (vanaf sept.)

Openbare verkoop garages
Bij beslissing van de gemeenteraad worden drie ondergrondse garages Zeedijk Koksijde-Bad (fase I,
Jordaensstraat +10) openbaar verkocht op vrijdag 25 oktober om 17 u. (enige zitdag) in Hotel Soll Cress,
Koninklijke Baan 225.
De garages zijn kadastraal gelegen “Koksijde 1°afd sectie E nr 315/02”, in de ondergrondse verdieping van
het garagecomplex en dragen de nummers 122, 123 en 124.
Voor elk van de drie garages geldt:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 1/124ste van de gemene delen waaronder de
grond
Blanco bodemattest
Stedenbouwkundig uittreksel dd 17/05/2013
Bestemming: Provinciaal RUP 2.13_12_1 strand en dijk Koksijde: Centrumgebied voor dagrecreatie
Stedenbouwkundige vergunning: 38014/2458/B/1993/6637
Geen dagvaarding - geen voorkooprechten - geen verkaveling – geen EPC – geen KEI – geen PID
Potentiële kopers brengen volgende bescheiden mee:
a) natuurlijke personen: identiteitskaart + trouwboekje + huwcontract (+ volmacht indien wettelijk stelsel
en niet beiden aanwezig)
b) rechtspersonen: oprichting + gecoördineerde statuten + benoeming
Bezichtiging na afspraak met kantoor notaris De Baets op 058 53 20 10

Het leven ten Huize Rozenwingerd
In 1987 stichtten de zusters Dominicanessen Huize Rozenwingerd in Oostduinkerke. Daar doen directie,
personeel, ouders en betrokkenen al zesentwintig jaar hun uiterste best om het de bewoners, mensen met
een verstandelijke beperking, naar hun zin te maken. Ook hun dromen kunnen gerealiseerd worden. Over
Rozenwingerd hadden we een babbel met directeur Greta Debeerst en Cindy Sallaerts, verantwoordelijke
Atelier en Beschermd Wonen.
Mensen met mentale beperkingen
leven in Huize Rozenwingerd zo
aangenaam als het maar kan, met
de bedoeling hen een kwaliteitsvol
leven aan te bieden. Dat gebeurt
door middel van een individueel
begeleidingsschema vanuit het idee
dat ook zij volwaardige mensen zijn.
De spontaneïteit van de bewoners is
opmerkelijk, en dat maakt het leven
alleen maar warmer.
Rozenwingerd telt verschillende
afdelingen.
Directeur Greta Debeerst: “Personen
die ’s avonds terugkeren naar huis,
kunnen in het dagcentrum terecht.
De mensen worden ’s morgens
met een busje opgepikt. Ze werken,
volgen workshops tot 16 u. en
worden dan met de busjes weer
naar huis gebracht. Daarnaast heeft
Directeur Greta Debeerst (links) en Cindy Sallaerts
Rozenwingerd ook een logeerfunctie
voor kortstondige periodes. Hiervoor
moet je ingeschreven zijn bij het
voor communies of geboortes. Mits voldoende tijd
Vlaams Agentschap voor Personen met een
en goede ondersteuning komen we tot prachtige
Handicap.”
realisaties.”
Cindy Sallaerts: “Vervolgens is er de optie
beschermd wonen. Deze mensen wonen zelfstandig
T-d: “Jullie doen ook aan buurtvlechting. Wat houdt
in omliggende villa’s en appartementen. Ze worden
dat in?”
begeleid, maar niet echt intensief. Ten slotte zijn er
Greta: “We wensen onze buurt te leren kennen en
de leefgroepen. Zij wonen in het tehuis voor nietons ook kenbaar maken aan de buurt. We willen
werkenden. Ze leven in groepen van gemiddeld
de talenten van onze bewoners tonen. Misschien
negen personen. De verblijfplaats wordt zeer huiselijk
kunnen inwoners van onze gemeente nog iets van
ingericht met een gemeenschappelijke keuken en
onze residenten leren. Zij hebben vaak een droom die
living. De meesten hebben een individuele kamer. We
een omwonende kan verwezenlijken. Zo is er nu een
streven ernaar iedereen een eigen ruimte te geven.”
vrijwilliger die elke week mee gaat zwemmen. Voor
onze bewoners is dat heel plezant en ze worden er
T-d: “Welke workshops kunnen er allemaal gevolgd
gelukkig van. Wij zijn altijd op zoek naar mensen met
worden?”
leuke hobby’s, want misschien deelt iemand van bij
Cindy: “Onze bewoners kunnen zelf kiezen tussen
ons hun interesse en kan men die samen uiten.”
verschillende ateliers waaronder hout, creatief, breien
en naaien, semi-industrieel atelier, bakken, muziek,
T-d: “Rozenwingerd doet ook elk mee aan de
sport,… Er is ook een mogelijkheid om workshops te
Special Olympics, wat is dat?”
volgen buiten de muren van Huize Rozenwingerd. Zo
Cindy: “De Special Olympics brengt sport binnen
volgen elk jaar enkele van onze bewoners een cursus het bereik van iedereen met een verstandelijke
tekenen of grafisch werk aan de Westhoekacademie
handicap. De spelen bieden iedereen, binnen zijn/
onder begeleiding van de leerkrachten van de
haar mogelijkheden, de kans om te trainen en om
academie zelf.”
deel te nemen aan wedstrijden. Elk jaar zijn er enkele
bewoners die hieraan willen deelnemen. We zorgen
T-d: “Waaruit bestaat het semi-industrieel atelier?”
ervoor dat dit kan. Verder kunnen onze bewoners
Cindy: “Dat gaat van reclamefolders in enveloppes
ook op reis gaan. Dat doen ze een à twee keer per
steken tot barcodes op producten plakken of
jaar. Ze kiezen zelf hun bestemming en wij zoeken
eenvoudig inpakwerk. De bewoners houden van dit
dan een organisatie die reizen voor onze doelgroep
soort werk omdat ze het gevoel hebben bij te dragen
organiseert. Sommige bewoners kiezen er speciaal
aan de maatschappij. Ook maken we kaartjes
voor om met het vliegtuig op reis te gaan.”
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Onze gemeentelijke adviesraden (1)

Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat
is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In dit
nummer: Wilfried Heyvaert van de seniorenadviesraad (SAR).

Wilfried Heyvaert, voorzitter seniorenadviesraad (SAR):

Een hogere levenskwaliteit
voor alle Koksijdse senioren!
Zoals alle kustgemeenten telt ook Koksijde een zeer hoog aantal
60-plussers: ca. 10.000 personen of 43%. Na hun beroepsleven in het
binnenland vestigen ze zich aan zee om er een nieuwe levensperiode te
beginnen, geschoeid op een andere leest. De aanwezigheid van deze
bevolkingsgroep vergt van het gemeentebestuur uiteraard bijzondere
aandacht!
T-d: “Wilfried, waarom is een seniorenadviesraad in
Koksijde nodig?”
Wilfried Heyvaert: “Het is evident dat de vergrijzing
van onze gemeente specifieke behoeften
creëert, waarmee de lokale politieke- en sociale
beleidsmakers ernstig rekening mee moeten houden.
Een seniorenadviesraad is in deze context zeker geen
overbodige luxe als we de vergrijzingsproblematiek
vandaag en morgen willen beheersen.”
T-d: “Wat is de opdracht van de SAR?”
Wilfried: “De voornaamste opdracht bestaat erin
het gemeentebestuur en OCMW te informeren en
te adviseren over de specifieke noden van onze
senioren. De SAR zal dus geen parallel sociaal circuit
uitbouwen, maar wil wel samen met het politiek
beleid en de bestaande sociale actoren het welzijn
van de 60-plussers optimaliseren.”
T-d: “Hoe is de seniorenadviesraad samengesteld?”
Wilfried: “De SAR telt zo’n 25 vrijwilligers, allen
erg gemotiveerde 60-plussers, die sterk verweven
zijn met de gemeentelijke seniorenproblematiek.
Het merendeel vertegenwoordigt de seniorenverenigingen, een paar de politieke partijen en
twee leden zijn onafhankelijk. Verder is schepen
Greta Suber-Delie van Seniorenzaken, tegelijk
OCMW-voorzitter, natuurlijk nauw betrokken bij
de werking. Ten slotte is er de seniorenconsulent,
Katleen Calcoen, verbonden aan het OCMW. De
SAR omvat een dagelijks bestuur, een algemene
vergadering en enkele werkgroepen. De SAR is
onafhankelijk en staat boven alle politieke, religieuze
en levensbeschouwelijke visies.”
T-d: “Hoe werkt de SAR?”
Wilfried: “De SAR is zeker geen praatbarak maar
zoekt praktische oplossingen om het welzijn van
onze senioren positief te stimuleren. Dit vergt intensief
denk- en opzoekingswerk en nauwe samenwerking
met de andere sociale actoren. Het dagelijks bestuur
coördineert de globale werking van de SAR en stelt
de agenda op van de algemene vergaderingen, AV.
Op de AV’s worden alle beslissingen over streefdoelen,
algemene werking enz. genomen. De AV is dus hét

beslissingscentrum
van de SAR.
Daarnaast zijn
er thematische
werkgroepen die
meer dynamiek
creëren. Zij laten
toe diepe info
te verwerven
over thema’s
zoals levenslang
leren, huisvesting,
mobiliteit, sport,
Wilfried Heyvaert, voorzitter van de
cultuur, veiligheid,
seniorenadviesraad.
gezondheid,
vereenzaming
e.a. Elke werkgroep analyseert die info en verwerkt
ze in aanbevelingen voor de raadsleden van
gemeente en OCMW. De werkgroepen tellen ook
externe deskundigen van buiten de SAR. Ze zijn een
kwalitatieve verrijking. Ook de seniorenconsulent
is een sleutelfiguur om een brug te slaan naar het
gemeentebestuur/OCMW. De consulent is vooral ook
een dagelijks luisterend oor om de senioren met raad
en daad bij te staan.”
T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje
bijdragen in deze problematiek?”
Wilfried: “De grootste voldoening is het besef dat men
mensen die zich in een overgangsfase van hun leven
bevinden, kan helpen om dit leven meer gemak en
sociale kwaliteit te bieden. De SAR, de politici en de
andere sociale actoren, doen erg hun best opdat
alle senioren een kwaliteitsvol leven zouden kunnen
leiden. Wij kunnen dit echter niet alleen. Een reëel
probleem is beschikken over de nodige informatie
in tijd en in ruimte, zodat wij weten wat, waar en
wanneer de grootste problemen zich situeren. Ik wil
alle Koksijdenaars oproepen niet te aarzelen om ons
te contacteren voor info, bemerkingen of suggesties
inzake de seniorenproblematiek. Contacteer daarvoor
seniorenconsulent Katleen Calcoen, T 058 53 43 42 of
seniorenraad@koksijde.be in het Sociaal Huis.”

Seniorenfeest op 20 en 21 november
In het najaar zet het Sociaal Huis onze Koksijdse
senioren in de kijker. Omwille van de grote
belangstelling vindt het seniorenfeest de voorbije
jaren twee keer plaats. Uiteraard wordt wel
hetzelfde programma aangeboden met muziek,
maaltijd, dans en ambiance. Vorig jaar genoten
meer dan 440 senioren van het feest met
optredens van o.a. Lisa Del Bo, Johnny Clarysse
met Corina en Luc Acke.
In 2013 staat het seniorenfeest geprikt op
woensdag 20 en donderdag 21 november. Kruis
alvast deze data in uw agenda aan. Het Sociaal
Huis heeft opnieuw gezorgd voor een mooi en
goed gevuld programma. Er kan alvast verklapt
worden dat Conny Neefs en Hugo Symons u veel plezier zullen bezorgen. Het volledig programma verschijnt
in de volgende Tij-dingen.
Kaarten zijn vanaf begin november verkrijgbaar bij de dienst Toerisme in Koksijde en in het Sociaal Huis, Ter
Duinenlaan 34.

Brei- en knutselnamiddagen
Het Sociaal Huis ging op 26 september
van start met de eerste bijeenkomst
van het nieuw project brei –en
knutselnamiddag. De volgende brei- en
knutselnamiddagen vinden plaats op
donderdag 17 oktober, donderdag 21
november, telkens van 14 tot 16 u., en op
donderdag 12 december van 10 tot 12
u. (kersteditie) in zaal De Brug van het
Sociaal Huis.
Vanaf januari 2014 zal dit maandelijks
creatief samenzijn telkens op de laatste
donderdagnamiddag van de maand

plaatsvinden.
Wie graag wil komen, maar een
vervoersprobleem heeft, kan terecht bij
de vrijwilligers van de Minder Mobielen
Centrale en van het Project Samen Sterk
die een handje zullen helpen.
Wie nog restjes wol, breinaalden en
knopen heeft, mag die dingen nog
steeds binnenbrengen.
Inschrijven vanaf 1 oktober: Sociaal
Huis, Ter Duinenlaan 34, T 058 53
43 43, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

Depressie: één op de tien…
Mensen worden vaak geacht zich goed te voelen, maar dit is niet altijd
zo. Mensen kunnen zich soms langdurig neerslachtig, angstig, verward of
verdrietig voelen. Eén op de tien mensen uit de samenleving heeft vroeg
of laat te kampen met een depressie. Eén op de tien van je familieleden,
één op de tien van je vrienden, één op de tien van je collega’s, één op
de tien uit je straat….
Het voelt altijd onwennig aan als men als familie, collega of vriend te
maken krijgt met deze problematiek. Men heeft algauw de indruk dat
men niet weet wat zeggen, dat men iets verkeerd zal zeggen, of dat men
de depressiviteit niet begrijpt. Het onbekende zorgt vaak voor angst, en
men heeft misschien wel schrik dat men hetzelfde zal overkomen.
Elke inwoner van onze gemeente kan hierin een ander helpen op een
eenvoudige manier, alleen al door het zoeken naar de juiste professionele
hulp. Het is vaak moeilijk om in het kluwen van voorzieningen de juiste
draad te vinden die leidt naar de juiste hulp.
Nuttige adressen
- Uw huisarts
- Centrum Algemeen Welzijnswerk Veurne/Ieper, P. Benoitlaan 58 in Veurne, T 057 22 09 30
- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Veurne, Oude Beestenmarkt 6 in Veurne, T 058 31 23 47
- Tele-onthaal, T 106 (24/24 uur)
Ook op internet is er veel te vinden. Vaak té veel. Voor Vlaanderen: www.fitinjehoofd.be

Kledingbank Camino timmert al
16 jaar aan menselijke waardigheid
De Koksijdse Kledingbank Camino bestaat sinds juni 16 jaar. “Camino” is Spaans en betekent “de weg”.
De kledingbank is dus al 16 jaar op weg om de weg wat toegankelijker te maken voor hen die het moeilijk
hebben, wat putten te vullen, wat oneffenheden te verwijderen…
Het zal je maar overkomen:
- je bent een geslaagd ondernemer, raakt door
tegenslagen eerst je zaak kwijt daarna je gezin,
daarna je waardigheid, daarna je levenslust.
- of de moeder van vier kinderen: ze komt alleen
te staan, geen inkomen, geen zekerheid, geen
toekomst, ze heeft geen thuis, geen huis, geen
papieren, ze slaapt dan maar in het bos.
- of de vreemde in dit land: met niets of heel weinig
in de rugzak, niet wetend hoe je een westers leven
moet leiden, niet wetend waar te beginnen.
Reële behoefte
In al die jaren hebben de 18 vrijwilligers van Camino
Koksijde 10.000 uren vrijwillige inzet gepresteerd: kledij
in ontvangst nemen, sorteren, op orde leggen, de
klanten helpen bij het vinden van gepaste kleren,
maar heel veel keren ook luisteren naar hun verhaal.
De Kledingbank Camino kon zo al meer dan 1.000
gezinnen helpen.
Voorzitter Mie Vanmarcke: “We hebben mensen
gezien die smolten voor een jas van 1,80 euro en
zo weer als “vol” de straat opkwamen. Hij of zij kon
zich weer vertonen, weer op straat komen, zich weer
aanbieden als volwaardig burger. En… hij had ervoor
betaald, een habbekrats weliswaar, maar op dat
ogenblik in zijn leven een financiële inspanning. We
hebben mensen zien groeien op de sociale ladder,
en zijn blij dat we onze rol hierin gespeeld hebben.
Camino beantwoordt overigens nog steeds aan een
reële behoefte, de taak van de kledingbank is nooit
af. Zo kregen we er vorig jaar 105 nieuwe klanten,
of gezinnen, bij via de doorverwijzers. Dat zijn dan
OCMW, schooldirectie, verpleging aan huis, CLB,
Golfbreker, huisarts enz. Deze doorverwijzers bepalen
of de klant al dan niet moet betalen.”

Pioniersrol
Winst is nooit het doel van Camino geweest. De
kledingbank leeft van de ‘krijg’ . Het gemeentebestuur
heeft zich in de voorbije 16 jaar altijd genereus
opgesteld. Camino kreeg de nodige accommodatie
en kon zo een pioniersrol vervullen, niet alleen aan
de Westkust, maar in heel de Westhoek. Men kent
Camino. In enkele omringende gemeenten zijn er
schuchtere pogingen om het voorbeeld van Camino
Koksijde te volgen.
Mie: “Wat we aan de man brengen, daar krijgen we
al dan niet centen voor. Die gebruiken we voor diverse
sociale projecten. Enkele voorbeelden: het kind dat
een bril nodig heeft in een gezin dat de centen niet
heeft, een attentie voor de klanten met Nieuwjaar,
snoep voor de kinderen met Sinterklaas of Pasen,
steun aan microprojecten, enz.”
Oproep
Lezers die op hun beurt de Kledingbank
Camino willen “helpen helpen”, zijn uiteraard
bijzonder welkom. Hebt u kledij, schoenen,
dekens, lakens, gordijnen, pampers, potten en
pannen enz. op overschot, dan kunt u die kwijt
in het ontmoetingscentrum Noordduinen (3de
verdieping), Helvetiastraat 47 in Koksijde-Dorp,
elke dag van de week. Tijdens vakanties kan
dit enkel op dinsdagmorgen van 9 tot 12 u., op
woensdagnamiddag van 14 tot 17 u., en de tweede
zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 u.
Hebt u interesse om als vrijwilliger mee te werken, bel
dan 058 51 49 46 of 0493 14 33 15 of caminovzw@
hotmail.com.

De vrijwilligers van de Kledingbank Camino, v.l.n.r. bovenaan Mady Vermoote, Dani Vanhemelen, Jo Renaet, Ann Maes,
Mie Vanmarcke, Kris Vanlerberghe, Audrey Baelen, Isabelle Debaenst en Nadine Deconinck. Onderaan: Diana Saelens,
Trees Boeckx, Magali Leenknecht, Ietje Jager en Gonda Maesen. Cosette Galle, Ria D’haese, Ida Lombaert en Katrien
Marynissen waren verhinderd.

Werelddag tegen Extreme Armoede
Op donderdag 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Dat is een initiatief van ATD
Vierde Wereldbeweging die samen met mensen in armoede, die armoede uit de wereld wil bannen. Op
17 oktober kunt u in het Sociaal Huis info over armoede inwinnen. Ook in Koksijde zijn er mensen die
dagelijks armoede aan den lijve ondervinden. Een van hen is Mariette Van Hyfte. Ze ging akkoord met
volgend artikel in ons blad.
Mariette Van Hyfte moet maandelijks rondkomen
met 900 euro. Dit is eigenlijk onvoldoende om
te overleven, laat staan om je iets extra’s te
permitteren. Ze was getrouwd en had samen
met haar man vier kinderen. Ze werkte jaren
als verpleegster, tot haar man ernstig ziek werd.
Daardoor moest hij zijn zelfstandige zaak stoppen.
Na verloop van tijd moest ook Mariette haar job
opgeven om te zorgen voor man en kinderen, toen
tussen 0 en 9 jaar oud. Deze situatie duurde jaren
zodat ze aangewezen was op het OCMW.
Geestelijke armoede
Voor Mariette is armoede is een ruim begrip.
Gebrek aan geld is slechts één aspect. Naast
financiële armoede is er ook geestelijke armoede
(vereenzaming, uitsluiting, kansarmoede
bij kinderen, …) en spirituele armoede
(normvervaging, hopeloosheid, …). Al die aspecten
beïnvloeden elkaar waardoor men in een vicieuze
cirkel belandt. Armoede is niet alleen een kwestie
van overleven, maar betekent ook uitsluiting, zowel
collectief als individueel. In armoede leven is steeds
proberen toch een minimale kwaliteit aan het leven
te geven met de weinige middelen die je hebt.
Steeds weer de grenzen van de weerbaarheid
verleggen.
“Ik hoor er niet bij”
In 1 op 5 gezinnen in België groeien kinderen op
in armoede. Ze krijgen niet dezelfde kansen en
middelen. Niet kunnen meegaan op schoolreis
door geldgebrek geeft hen het gevoel er niet bij
te horen. Deze jongeren dreigen later zelf in de
armoede terecht te komen. Opnieuw is er sprake
van een vicieuze cirkel.
Er zijn ook externe bronnen die bijdragen aan
armoede. Denk maar aan kredietinstellingen die

Mariette Van Hyfte, als vrijwilligster probeert ze aan de
andere vrijwilligers duidelijk te maken wat armoede
precies is en doet met een mens.

reclame maken voor leningen. De verleiding is vaak
groot, want het geeft een gevoel van ‘ik hoor er ook
bij’. Maar er worden nog meer schulden gemaakt
waardoor mensen nog dieper in armoede
verzeilen.
Oplossingen
Om armoede te bestrijden ziet mevrouw Van
Hyfte een mix van oplossingen: enerzijds dient
de overheid structurele maatregelen te nemen,
anderzijds kunnen vrijwilligers het verschil
maken. Mariette is zelf ook vrijwilliger bij tal van
verenigingen, waaronder ook het Sociaal Huis.
Zo probeert ze aan andere vrijwilligers duidelijk
te maken wat doet met een mens. Daarnaast wil
Mariette anderen in armoede wegwijs maken in het
sociale landschap.

Lekkerleuke moambe-avond
Een groep oude en nieuwe Koksijdenaars met Afrikaanse
roots organiseert op vrijdag 5 oktober vanaf 19 u. in
de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald een moambeavond. Met een Afrikaans hapje en drankje willen ze
hun herkomst en cultuur voor alle belangstellende
Koksijdenaars in de kijker zetten. Moambe is een typisch
Afrikaans gerecht van o.a. kip, aardnoten, manioc,
bakbananen en rijst, overgoten met een geurige saus.
Deelnemen kost 15 euro voor een tropisch aperitief,
kleurrijke moambe en Afrikaanse gezelligheid. De avond
wordt afgesloten met een Afrikaanse verrassingsact. De
opbrengst gaat naar het Sociaal Huis.
Info en inschrijvingen (tot 2 oktober):
moambekoksijde@outlook.com

Bedenk mooie naam voor
sterrenwacht van Duinenhuis!
Het Duinenhuis verruimt dit najaar het educatief aanbod met een kleine
sterrenwacht op het dakterras. In de koepel, waar plaats is voor een
tiental mensen, komt een gloednieuwe telescoop Celestron C11 op
een Skywatcher EQ6pro. Op termijn kunt u er dus niet alleen genieten
van het uitzonderlijk uitzicht op de duinen en de zee maar ook uw blik
verruimen richting sterrenhemel. Met de telescoop wordt het mogelijk
om planeten, de maan, nevels en sterrenhopen te observeren. De
nieuwe sterrenwacht moet uiteraard een passende naam krijgen.
Wie een origineel en passend voorstel heeft, kan die plaatsen op de
facebookpagina www.facebook.com/Duurzaam.Koksijde of mailen
naar duinenhuis@koksijde.be.

Sluitingsdagen
containerpark
Begin november is het containerpark vier
opeenvolgende dagen gesloten: de feestdagen
vrijdag 1 en zaterdag 2 november gaan immers de
wekelijkse sluitingsdagen op zondag 3 en maandag
4 november vooraf. We herinneren ook aan de
nieuwe rijrichting. U rijdt er vanaf september verplicht
in tegenwijzerzin (zoals op een rotonde). In- en
uitgang blijven zoals voorheen.

Koop minder afval
Onze gemeente steunt de Hoe verklein jij
de afvalberg-campagne van de provincie
West-Vlaanderen en de West-Vlaamse
afvalintercommunales om zijn inwoners aan te
zetten tot bewust kopen van producten met weinig
of geen verpakking.
Hoe verklein jij de afvalberg? - Elke Vlaming
produceert elke dag gemiddeld 1,5 kg afval.
Door kritischer boodschappen te doen, kunt u de
afvalberg heel wat verkleinen. Dat is nodig. Niet
enkel het milieu, ook de portemonnee heeft er baat
bij. Wie afvalarm winkelt kan tot 30% op zijn kasticket
besparen. Driehonderd West-Vlaamse bakkers
bedelen tussen 16 en 24 november broodzakken
met concrete tips om afval te vermijden.
Speel, tip en win - Test uw eigen kennis op www.
koopminderafval.be en ontdek of u afvalarm
winkelt. Post een tip en maak kans op één
van de 20 maandabonnementen op een bio
groente-/fruitpakket, 40 familiebezoeken bij
een hoeveproducent (met proefmoment) of 10
fietstassen uit gerecycleerde PET-flessen.

Inzamelmaand
frituurolie en -vet
Van 1 tot 31 oktober krijgt u per liter gebruikte
frituurolie of -vet die u correct inlevert één
tombolabiljet. Met de unieke code ziet u op www.
inzamelmaand.be of u een cinematicket wint. Niet
gewonnen? Geen nood, je maakt later nog kans
op een friteuse of een waardebon voor een heuse
mobiele frituur aan huis.
Oliën en vetten die foutief (!) verdwijnen in de
gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het
restafval, spoken rond in ons milieu en veroorzaken
schade, zoals verstopte afvoerbuizen en leidingen,
bodem- en watervervuiling. Correct ingezameld
frituurolie of -vet wordt hergebruikt of gerecycleerd
tot biodiesel.
Info: www.inzamelmaand.be, volledig
wedstrijdreglement, max. 8 tombolabiljetten
per bezoek aan het containerpark; org.:
Interafval, IVVO en Valorfrit met de steun van het
containerparkteam.

Onze inwoners zorgden eens te meer
voor een gemeente vol bloemen...!
Op 29 augustus werden in zaal Witte Burg 543 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de Bloemen”
bekroond voor het bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het lopende jaar 2013. Al deze mensen
leveren een bijzondere inspanning om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te zetten,
aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne (voor de 65ste
maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. Het gemeentebestuur
is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.

De jury was samengesteld uit ambtenaren van de
groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, van het provinciebestuur en van
gemeente-besturen. Ook land- en tuinarchitecten,
leraars van tuinbouwscholen en personen uit de
beroepssector maakten deel uit van de jury. Wie 70%
behaalde won een prijs, d.w.z. een groot aantal van
de deelnemers. Maar ook zij die geen prijs ontvingen
dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin!
Samenvattend werden volgende prijzen uitgereikt: 143
kamerplanten, 620 rozen, 3.088 tulpenbollen, 1.980
narcissenbollen, 260 vaste planten, 720 hyacinten en
770 krokussen.
A. Koksijde-dorp
Gevels (31 deelnemers): 1. Hilda Cloet, Sofie
Hennebel, Luc Vandenberghe en Jean-Pierre
Vanneste, 82%; 5. Ronny Delporte, 80,67%.
Grote tuinen (7): 1. Hugo Steen, 84%; 2. René
Meirlevede, 81,33%; 3. Jean Thery, 80,67%; 4. Patrick
Geryl, 78,33%; 5. Anne-Marie Somers, 78%.
Middelgrote tuinen (29): 1. Peter Dutoo, 80,67%; 2.
Arnold Stroobant en Charles Vannecke, 79%; 4. G.
Vandamme-Werner, 78%; 5. Maurice Verhaeghe, 77%.
Kleine tuinen (36): 1. Edgard Bogaert, 89,67%; 2. Noel
Dommecent, 85,33%; 3. Guy Marteel, 83,33%; 4. JeanMarie D’Haenen, 83,33%; 5. Roger Bonte, 82,67%.
Hoeven (3): 1. Paul Beuselinck, 77,67%; 2. Willy
Ghyselen, 77%; 3. Johan Ghyselen, 71%.

B. Koksijde-bad
Gevels (10): 1. Annick
Tryssesoone, 90%; 2.
René Maertens, 80%; 3.
Goedtgeluck-Borremans,
79,67%; 4. Sea Horse, 79,33%;
5. Chopin, 78,33%.
Grote tuinen (10): 1. Agnes
Deroo, 85,33%; 2. Flore Demol,
84,67; 3. Margurite Desender,
81,33%; 4. Gaby Van Canneyt,
81%; 5. Laura Maeckelberg,
79,67%.
Middelgrote tuinen (74): 1.
Willy Desloovere, 95,33%; 2.
Robrecht Halsberghe, 89,33%;
3. Vereecken-De Ros, 89%; 4.
Etienne Fremault, 88,67%; 5.
Jeanine Van Grootenbruel,
88,67%.
Kleine tuinen (20): 1. Johan
Verest, 81,33%; 2. Carlos
Descamps, 80,67%; 3.
Julienne Damman, 79%; 4. Willy Stragier en Lisette Van
Camp, 78%.
C. Oostduinkerke-Dorp
Gevels (13): 1. Patricia Debruyne, 94,33%; 2. Eddy
Vandecapelle en Frits Vandenbussche, 90%; 4. Hof ter
Duinen, 88,33%; 5. Roger Verdievel, 83%.
Grote tuinen (13): 1. Albert Van Den Berghe, 87,33%; 2.
Denise Pylyser en Chantal Loones, 84%; 4. Ostermeyer,
82,67%; 5. Tip Top, 82%.
Middelgrote tuinen (83): 1. Johny Maesen, 90,67%;
2. Gilbert Desmedt, 89,33%; 3. Paul Cerdobbel, 86%;
4. Frank Derinck, 83,67%; 5. Pierre Dalle en Maria
Vansteenkiste, 82,33%.
Kleine tuinen (24): 1. Roland Supeene, 83,67%; 2.
Pieter Dorné, 82%; 3. Roland Dorné, 81,33; 4. André
Muylle, 81%; 5. Jozef Meulebrouck, 80,67%.
Hoeven (3): 1. Georges Hubrechts 91,67%; 2. Robert
Derinck, 79,33 76%; 3. Geert D’Hondt, 71,33%.
D. Oostduinkerke-bad
Middelgrote tuinen (66): 1. Daniel Mahieu en Blanche
Willaert, 95%; 3. Roger Van D’Huynslager en Dirk
Vereecken, 94%; 5. Herman Legein en Lepiece, 91,33%.
E. Sint-Idesbald
Grote tuinen (16): 1. Jean Delestré, 89%; 2.
Vandelannoote, 88%; 3. Valere Delbeke, 84%; 4. StormeBourgeois, 83,33%; 5. Madeleine Loones, 82,67%.

Middelgrote tuinen (54): 1. Joseh
Noyez, 85,33%; 2. Guido Suijs, 85%; 3.
Roger Mortelez, 84,67%; 4. Christine
Paradis en Jacques Valentin, 83,33%.
Kleine tuinen (14): 1. Josiane Seys,
90,67%; 2. Salvatore Costanzo, 82,67%; 3.
Marika Broucke, 82%; 4. Achille D’Halluin,
81,67%; 5. Jean-Paul Dagorn, 80,33.
F. Wulpen
Gevels (15): 1. Dirk Janssens, 81,33%;
2. Gerard Decoene, 80%; 3. Rik Maes,
78,67%; 4. Marc Nowé, 77%; 5. Sonia
Boeve, 76%.
Grote tuinen (2): 1. Ivo Cornelis, 73,33%;
2. Dirk Marrannes, 70,33%.
Middelgrote tuinen (9): 1. Willy
Montaine, 85,33%; 2. Willy Moons, 84,67%;
3. Paul Castermans, 80,67%; 4. Marleen
Debrock, 78,33%; 5. Paul Delie, 75,33%.
Kleine tuinen (6): 1. Heidi Joos, 90%;
2. Geert Decoene, 89%; 3. Stefaan Pladys, 82,33%.4.,
Joseph Knockaert, 79%; 5. Maggy Thirry, 75%.
Hoeven (6): 1. Ronny Rommelaere, 83,67%; 2. Luc
Vandenberghe, 79,67%; 3. Jos Depotter, 77%; 4. Dirk
Pauwels, 76%; 5. Stefaan Delanghe, 73,67%.

Kandidaat-deelnemers voor de wedstrijd van 2014,
de 66ste wedstrijd, mogen zich nu al gratis inschrijven
bij Jean-Marie D’haenen, voorzitter van het comité
Koksijde in de Bloemen (Helvetiastraat 41 in Koksijde),
of bij één van de bestuursleden.

Energiescans nog gratis tot eind 2013
Laat uw huis gratis doorlichten door de energiesnoeiers van vzw Duinenwacht. Eenvoudige aanpassingen
kunnen uw energieverbruik terugschroeven.
De basisscan - Waar nuttig, wordt gratis een
spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie of
radiatorfolie geplaatst. Per kamer krijgt u vlot
uitvoerbare tips. U ontvangt een gepersonaliseerd
overzicht van de huidige energiesituatie,
energietips en besparingsmogelijkheden in kWh en
in euro.
De opvolgscan – U krijgt gepersonaliseerde
informatie over de aankoop en plaatsing van
dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing.
Overweegt u om binnen de 2 jaar hierin te
investeren? Dan ontvangt u een plan met raming
van de investeringskost en ondersteuning bij drie
onafhankelijke prijsvragen. Wilt u zelf aan de slag?

Dan krijgt u praktische instructies. Zult u nog niet
direct investeren? Dan overloopt u samen het
premieaanbod en gaat u op www.vreg.be op zoek
naar de optimaalste energieleverancier. Indien
nuttig, wordt een nieuw pakket energiebesparende
maatregelen geïnstalleerd, zoals thermostatische
radiatorkranen, timer op een keukenboiler of
tochtstrips.
Interesse? Bezorg onderstaande bon aan de dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling – t.a.v. Heidi
Vollon (gemeentehuis 2de verdieping – Zeelaan
303; of T 058 53 34 64; of via mail: heidi.vollon@
koksijde.be. Een erkende energiescanner neemt
dan contact om een afspraak te maken.

Gratis energiescans Koksijde





Ja, ik wil graag een gratis energiescan.
Ja, men is al gekomen voor een energiescan. Ben klaar voor een gratis opvolgscan:
ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas
ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas

Naam, voornaam: ...............................................................................................................................................
Straat en huisnummer: ........................................................................................................................................
Postcode en gemeente: .....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................ E-mail: ......................................................................................
Datum:............................................................. Handtekening:

Op de agenda in het Duinenhuis
Infosessie slim watergebruik, donderdag 3 okt.
(19.30 u.)
Leer het verbruik van leidingwater beperken
en hemelwater gebruiken. Wat zijn goede
spaardouchekoppen, duurzame (af)wasmachines en
écht zuinige toiletspoelsystemen? Wat is er allemaal
nodig voor een hemelwaterinstallatie? Waarvoor kunt
u opgevangen water gebruiken? Wat doet u met
niet gebruikt hemelwater? Waar gaat het afvalwater
naartoe? Infiltratie en groendaken. Lesgever is een
deskundige van de vzw Dialoog, i.s.m. provincie WestVlaanderen.
Gratis maar inschrijven is noodzakelijk:
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.
Nacht van de duisternis, zaterdag 12 okt. (20 u.)
Met natuurgidsen de donkere Schipgatduinen
instappen. Nachtelijke natuurwaarnemingen, poëzie
over het fascinerende leven in de duinen. Na de
wandeling enkele nachtdieren van nabij observeren,
verrassende filmpjes en een tas warme soep op het
dakterras. Als kers op de taart wordt de telescoop
Celestron C11 voor het eerst in gebruik genomen. Die
krijgt nog dit najaar zijn vaste stek in een koepel op
het dak. Bij helder weer zijn wellicht nu al de planeet
Jupiter, de maan, nevel en sterrenhopen te zien. Doof
alle lichten thuis en geniet van de natuurelementen
tijdens de donkerste nacht. Begeleiding door
Natuurpunt Westkust en sterrenkundige Emmanuel
Fabel. Gratis deelname, inschrijven hoeft niet.
Workshop kennen en verwerken van bessen,
dinsdag 15 okt. (19-21 u.)
In de herfst kleuren de duinen van de meidoorn-,
duindoorn-, vlier- en sleedoornbessen. Rozenbottels
bengelen aan de rozenstruiken. Kennismaking
met bessen en bottels, bruikbare en giftige bessen,
recepten ruilen, proevertjes enz. Lesgeefster is Marjan
Janssens. Meedoen kost 5 euro (ter plaatse betalen).
Inschrijven op duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Infosessie energiezuinig verwarmen met uw
verwarmingsinstallatie, donderdag 17 okt. (19.30 u.)
Zonder of met
kleine investeringen
energie besparen
met de bestaande
verwarmingsinstallatie.
Tips over eenvoudige
maatregelen om toch heel
wat energie te besparen.
Onderhoud van de ketel
en radiatoren, regelen van
de installatie, isoleren van
onderdelen. Leer wat u zelf
kunt doen en wat u aan de installateur overlaat.
Lesgever is een deskundige van de vzw Dialoog, i.s.m.
provincie West-Vlaanderen. Gratis, maar inschrijven is
nodig: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.
Najaarswandeling met ligconcert, De Verstilde
Natuur in de Schipgatduinen, dinsdag 29 okt.
(14 tot 16.30 u.)
Zeevondsten op het strand vertellen over het
verborgen leven in zee. Zaaddozen en bessen
onthullen het verhaal van de plantengroei in de
duinen. Zachte klanken leiden naar het Duinenhuis
waar ontspannende muziek op de wandelaars
wacht. Traktatie met een tas warme chocolademelk.
Begeleiding door Marjan Janssens en Andy
Vanbeveren (Boventoon). Start op het Elisabethplein
in Koksijde. Kostprijs 10 euro (ter plaatse betalen).
Inschrijven is nodig (beperkt aantal plaatsen) op
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.
Infoavond compostverhoudingen,
donderdag 7 nov., 19.30 u.
Bloembakken vullen doet u niet met 100% compost.
Leer de juiste verhoudingen kennen voor correct
gebruik van compost. Spreker is Roger Van der
Maelen (vzw Vlaco). Gratis, wel inschrijven vòòr
4 november via nathalie.haentjens@koksijde.be,
T 058 53 30 97.

Infoavond voor ouders en begeleiders

em
Seksueel opvoeden met het vlaggensyste
“Seksueel
oktober om 19 u. in JOC de PIT een infoavond
De jeugddienst organiseert op dinsdag 22
nd seksueel
gezo
em maakt gebruik van zes criteria voor
opvoeden met het vlaggensysteem”. Dit syste
gedrag.
eel
kussen, vrijen of andere vormen van fysiek seksu
of
Hoe maak je kinderen duidelijk welk seksueel
seks
over
ten
chat
n,
glure
over
contact, maar ook
zes
gedrag wel en niet oké is? Door kinderen de
naar porno surfen.
correct
criteria van het systeem aan te leren, kan je
Met de criteria van het
n
seksueel gedrag bijbrengen. Kinderen kome
vlaggensysteem kan je het
regelmatig in aanraking met seksualiteit. Op
seksueel gedrag van je
am
internet, op tv. Ze zijn ook volop hun eigen licha
kinderen juist beoordelen en
n
en seksualiteit aan het ontdekken. Ze spele
inschatten of het gedrag wel
n
doktertje, ze worden verliefd, ze kussen, ze prate
of niet oké is.
aal.
erover met leeftijdsgenootjes. Dit is perfect norm
Het aantal plaatsen is.
hun
ar
Dit betekent niet dat je je kinderen zoma
Inschrijven op carine.baert@
gang moet laten gaan. Wat je hen zeker kan
koksijde.be of T 058 53 34 44,
welk
aanleren is welk seksueel gedrag oké is en
gratis toegang.
over
minder of niet. Daarbij gaat het niet alleen

Kinderfilm Epic Movie

oktober om 14.30 u. in
De jeugddienst presenteert op dinsdag 29
de strijd tussen goed
over
e
cc Casino Koksijde de film Epic Movi
bos in leven, de kwade
het
en
en kwaad. De goede krachten houd
sje onverwacht in deze
rmei
willen het bos vernietigen. Als een tiene
haar vrienden alles op
met
ze
t
verborgen wereld terecht komt, moe
en.
redd
te
het spel zetten om de goede wereld
(frisdrank inbegrepen).
Nederlands gesproken. Toegang 2,50 euro
oksijde.be
ert@k
Reservatie: T 058 53 34 44 of carine.ba

In concert:
First bass
Het thema is muziek met bas.
Samel F en Second Sense
zetten de boel in gang, maar
er staan nog heel wat andere
dj’s geprogrammeerd. Op 19
november vanaf 21 u. in de PIT.
Meer info: www.depit.be.

In concert: meet the Rockers
vier pure rock-acts
Jeugdhuis de PIT biedt op zaterdag 5 oktober
gemixt met humor.
ot in het West-Vlaams,
Steven H ’s got talent: rap met heel wat zelfsp
comedy en rap in één.
er en de noisy gitaren van
My lai: de mokerende drums van Triggerfing
Evil Superstars gemixt met fuzzy baspartijen.
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Hush Hush: intense rock ’n roll en hartversch
les en Bob Dylan.
van The White Stripes, Noel Gallagher, The Beat
achine van punk en
Grounded: vierkoppige band uit de Muze, rockm
en Hüsker Dü.
grunge dooreen. Doet denken aan Nirvana
euro voor anderen. Gratis
Start om 20 u. Toegang 3 euro voor leden, 5
voor wie in 1997 geboren is.

Expo voor jong talent
31 oktober de
In het kader van Cult Fiction loopt van 25 tot
genres
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zijn welkom: fotografie,
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schilderijen, poëzie.
19
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u in de PIT met
de winnaars die 200 en 100 euro
ontvangen. Er is ook de publieksprijs.
Na de hapjes en drankjes krijgt
zangtalent een kans tijdens de
karaoke in het jeugdhuis. Talent is
alles!
Info: www.depit.be of joyce.debruyne@
koksijde.be

Awel, ik wil…
… vrijwilliger worden bij Awel. Als
vrijwilliger luister je naar de vele
vragen en verhalen van kinderen en
jongeren via telefoon, e-mail, chat of
forum. Je denkt en voelt mee met je
oproepers en maakt zo het verschil
voor die ene jongen of dat kleine
meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf
me in. Kijk snel op www.awel.be/
word-vrijwilliger of geef een seintje via
info@awel.be of 02 534 37 43.

Kindergemeenteraad in de maak
Onze gemeente zal eerlang ook op een kindergemeenteraad kunnen bogen. Dat is een initiatief
van schepen van Jeugd Lander Van Hove. De jeugddienst zal in samenwerking met alle Koksijdse
basisscholen in de loop van oktober voor de uitvoering van het idee zorgen.
De gemeentelijke en vrije basisscholen van
Koksijde hebben thans al een leerlingenraad
of een aanzet tot. Zo tellen de leerlingenraden
van de gemeentelijke basisscholen van Koksijde
en Oostduinkerke elk 12 leerlingen, verkozen uit
de 4de tot de 6de klassen. Daartoe werd een
campagne gevoerd. De leerlingenraad van de
gemeenteschool Koksijde komt vier keer per jaar
samen met de zorgcoördinator en een leerkracht,
de leerlingenraad van de gemeenteschool
Oostduinkerke komt maandelijks samen met de
directeur en een leerkracht.

Schepen Lander Van Hove: “Het is nu de bedoeling
om uit die leerlingenraden de vertegenwoordigers
voor een kindergemeenteraad te kiezen. Die
kunnen dan samenkomen om voorstellen
te formuleren over thema’s die de kinderen
aanbelangen, bv. in verband met sport en spel,
onderwijs, verkeer, veiligheid, milieu, enz. De
kinderburgemeester en zijn raadsleden kunnen ook
gevraagd worden voor inhuldigingen. Ik denk aan
een speelterrein, kindertentoonstelling.”
De kinderburgemeester wordt uit de zesdejaars
verkozen voor één jaar, en elke lagere school
mag bij beurtrol de burgemeester leveren. Voor
de burgemeester wordt
een lint voorzien, een
schoudermodel, officieel met
kwasten en emblemen.
Schepen Van Hove: “De
kindergemeenteraad zou
in de toekomst zo’n vijf keer
per jaar samenkomen in de
Kokpit of in de schepenzaal,
telkens rond een bepaald
thema, op dinsdag of
donderdag tijdens het
laatste lesuur. Een eerste
vergadering zal op 17 of
24 oktober plaatsvinden,
in aanwezigheid van
burgemeester Marc Vanden
Bussche die voor de
eedaflegging zal instaan.”

Sport overdag en Sportelen
De sportdienst organiseert i.s.m. de sportraad opnieuw verschillende sport(el)
activiteiten voor volwassenen en senioren. Alle 50-plussers zijn er welkom om in
een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te werken en zo te streven naar
een fit en gezond lichaam!
Dinsdag: Tai-Chi
Vanaf 10 september in de Kerkepannezaal in SintIdesbald, telkens van 10 tot 11 u.
Tai Chi-bewegingen zijn rustige, staande
bewegingen waarbij men op een voorzichtige
manier de spieren versterkt, de bloedcirculatie en
houding verbetert en tegelijk ook nog lichaam
en geest ontspant. Zeer geschikt voor senioren en
ook toegankelijk voor mensen met beperkingen.
Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn
aanbevolen. Organisatie i.s.m. het Sociaal Huis.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro
per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Woensdag: yoga, bbb en aerobic speciaal voor
50-plussers in sporthal Hazebeek
- Yoga op 16 en 23 oktober van 10.45 tot 12 u.
- BBB (borst, billen en buik) op 6, 13, 20 en 27
november van 9.30 tot 10.30 u.
- Aerobic op 4, 11 en 18 december van 9.30 tot
10.30 u.
Meedoen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro
per les.
Inschrijven bij de sportdienst of via www.sport.
koksijde.be.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en
sportraad, loopt van 4 oktober tot en met 23 mei 2014. Elke vrijdag, niet tijdens
de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van
Koksijde-Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30
tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis
van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50
euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking
gesteld. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Nieuwe
Sportel-brochure
klaar!
Bent u 50-plusser en
op zoek naar een
sportieve uitdaging?
De nieuwe
Sportelbrochure
(september tot
december)
is zeker een
aanrader. Gratis
te verkrijgen bij
de sportdienst of
online raadplegen op
www.sport.koksijde.be. De brochure biedt
u een overzicht van alle sportelactiviteiten
voor 50-plussers georganiseerd door de
sportdienst, een overzicht van de sportclubs
met seniorenwerking én een overzicht van alle
seniorenverenigingen met sportwerking in onze
gemeente.

Succes voor 4de
recreatief petanquetornooi
Op donderdag 8 augustus organiseerde de sportdienst
in de Bolledroom het 4de recreatief petanquetornooi.
Onder een heerlijk zonnetje speelden liefst 36 tripletten
elk 3 rondes. Een trio van PC Koksijde mocht zich tot
winnaar kronen: Jan Van Haeren, Maddi Mistiaen en
Lucien Geldhof wonnen de wedstrijd met een nipte
voorsprong. Een trio van Vlops (André Timperman,
Luc De Smet en Georgette Moerman) behaalde de
2de plaats. De 3de plaats ging ook naar een Vlopsteam (Marcel Coenen, Marie-Antoinette Hutsebaut
en Claudine Fourrier). De gemeente trakteerde met
een drankje, opgediend door het barteam van Vl@s
Oostduinkerke. Iedereen kreeg een leuk aandenken en
de eerste drie tripletten ontvingen een mooie prijs!
Wie ook wil kennismaken met de petanquesport kan
een kijkje nemen bij een of meer van de 5 Koksijdse
petanqueclubs: PC Koksijde, Vl@s Koksijde, PC Eeuwig
Jong, Vl@s Oostduinkerke en de VLOPS.
Voor meer info over deze clubs, wend u tot de
sportdienst, T 058 53 20 01.

Jeugdsportacademie
Voor de 15de maal organiseren de sportdienst en
sportraad voor jongens en meisjes uit het lager
onderwijs op woensdagnamiddag sportinitiaties in
de sporthal Hazebeek. Voor elke sportreeks zijn er
drie lessen.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden
plaats van 14 tot 15.15 u., voor het 4de tot 6de
leerjaar van 15.15 tot 16.30 u.
Volgende sporten staan op het programma:
- balsporten (krachtbal, voetbal en korfbal) op 9, 16
en 23 oktober
- toestelturnen op 13, 20 en 27 november
- tennis op 4, 11 en 18 december.
De deelnameprijs per reeks van drie lessen bedraagt
4,50 euro, verzekering en sportmateriaal inbegrepen.
Inschrijven op de sportdienst, Hazebeekstraat 11
(T 058 53 20 01) of via www.sport.koksijde.be.

Veel deelnemers
voor Sport aan Zee
De sportdienst organiseerde in juli en augustus
sportanimatie en uitleendienst op de sportstranden
van de gemeente. Dit programma, Sport aan Zee,
mag met een recordaantal van 14.270 deelnemers
een succes genoemd worden. Op het sportstrand
van Sint-Idesbald waren er 2.214 deelnemers in juli
en 2.231 in augustus, in Koksijde respectievelijk 3.941
en 2.788 en in Oostduinkerke 1.716 en 1.380.
De populairste sporten blijven beachsoccer,
beachvolleybal en beachtennis. Dagelijks gaven de
monitoren ook een half uur conditiegymnastiek en
was er de mogelijkheid om sporten als basketbal,
beachhandbal, frisbee, petanque, baseball,
beachball, rugby en viking kubb te beoefenen.
Niet alleen toeristen maar ook de plaatselijke
jongeren vinden steeds meer hun weg naar de
sportactiviteiten op het strand. De sportdienst pakte
ook uit met eenmalige acties: de Beach Run op 22
juli was goed voor 1.175 lopers en op 8 augustus
was er het recreatief petanquetornooi met 36
deelnemende trio’s.

Herfstsportkamp
Van maandag 28 tot en met donderdag 31
oktober organiseert de sportdienst i.s.m. de
sportraad het jaarlijkse herfstsportkamp voor
jongens en meisjes van het 3de tot het 6de
leerjaar.
Het sportkamp vindt plaats in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke elke dag van 9 tot 16
u en er is gratis opvang vanaf 8 u. en tot 17 u. In
de voormiddag is er voor de jongens voetbal en
basketbal, voor de meisjes badminton en dans. ’s
Namiddags staat er omnisport op het programma.
Deelnemen kost 44 euro, sportmateriaal,
verzekering, een uniek T-shirt en dagelijks een
drankje inbegrepen.
Inschrijven enkel bij de sportdienst of via www.
sport.koksijde.be, pas definitief na betaling.

Sluitingsprijs in
Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op dinsdag 15
oktober een autobus in naar Putte-Kapellen, waar
jaarlijks, aan de grens met Nederland, de laatste
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt.
Het is keer op keer een waar volksfeest waarvoor
de renners het onderste uit de kan halen. De bus
vertrekt om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke. De renners starten om 12.45 u. en
moeten 12 ronden (ca. 180 km) rijden. Aankomst
omstreeks 16.30 u. De bus vertrekt om 18.30 u.
weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10
euro (wordt na het vertrek teruggegeven op de
autobus), inschrijven bij de sportdienst (sporthal
Hazebeek). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Petanquetornooi
Wisselbeker schepen
van Sport
Dit recreatief petanquetornooi vindt plaats op
donderdag 17 oktober om 14 u. in De Bolledroom
in Oostduinkerke. Er wordt gespeeld met vaste
tripletten over drie rondes. De winnaars van het
tornooi ontvangen een trofee en de Koksijdse
verenigingen strijden ook om de wisselbeker van
de schepen van Sport. Vorig jaar mochten de
Vlaamse Actieve Senioren Koksijde de wisselbeker
na drie overwinningen mee naar huis nemen.
Vanaf 2013 wordt dus om een gloednieuwe
beker gestreden! Elke deelnemer krijgt een mooi
aandenken. Deelnemen is gratis en inschrijven
gebeurt bij de sportdienst op uiterlijk 10 oktober.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Yanis Serban

Veurne, 6 augustus
zoon van Paul en Ana Serban uit
Oostduinkerke

Emme Boeve

Veurne, 7 augustus
dochter van Christophe en Kelly
Vallaeys uit Oostduinkerke

Jules Caenen

Veurne, 12 augustus
zoon van Gregory en Karen
Vandenberghe uit Wulpen

Laurens Van der Avort

Mortsel, 21 augustus
zoon van Sophia Van der Avort uit
Oostduinkerke

Stan Corneillie

Veurne, 29 augustus
zoon van Frederik en Vanessa
Debusscher uit Oostduinkerke

Kyano Dekindt

Veurne, 27 augustus
zoon van Rudy en van Rose-Marie
Plumat uit Oostduinkerke

Noa Puype

Veurne, 4 september
dochter van Peter en van Eva
Dancet uit Koksijde

HUWELIJKEN
Ronald Peelaers en Charlotte
Vanhoutte, beiden uit Koksijde
(10 augustus)

Joris Sillis en Sophie Messiaen,
beiden uit Koksijde (10 augustus)

Birger Willems en Cindy
Eerebout, beiden uit Koksijde

(10 augustus)

Joseph Hous en Josiane
Ceuppens, beiden uit Koksijde
(13 augustus)

Bernard Vanderhaeghen

- 87 jaar
weduwnaar van Jeanne De Roy

Jelle Vanwonterghem en Sofie
Herregat, beiden uit Koksijde

Miriam Hoskens - 63 jaar

Dirk Van Buggenhout en
Catharina De Ridder, beiden uit

echtgenoot van Milena Grujoc

(20 augustus)

Koksijde (23 augustus)

Kristof Lefever en Miranda
Provoost, beiden uit Koksijde

(30 augustus)

Willem Hiele en Shannah
Zeebroeck, beiden uit Koksijde

(31 augustus)

Cyriel Caudron en Sabelle
Diatta, beiden uit Koksijde

echtgenote van Vincent Brecht

Mathias Walch - 80 jaar

Wouter Vandermeersch - 48 jaar

Frans Beun - 65 jaar
echtgenoot van Rita Devriendt

Roger Billiau - 82 jaar
weduwnaar van Martha Arnoys
Anne-Marie Annys - 61 jaar
echtgenote van Antoon Pyck
Roger Cornette - 87 jaar
echtgenoot van Agnes Desmet

(31 augustus)

Marcel Beheydt - 82 jaar

Renaldo Louwye en Isaura
Kenny, beiden uit Koksijde

Rosa Aspeslagh -82 jaar

(6 september)

OVERLIJDENS
Magda Vieren – 68 jaar

echtgenoot van Denise Roels

Adrienne Vanhoof - 89 jaar
weduwe van Sidney Sparks

Germain Demuynck - 88 jaar
weduwnaar van Maria Hinderijckx

Augustine Gonzales - 93 jaar

Jacqueline Destoop - 82 jaar

Maria Provoost - 87 jaar

Paulette Bragard - 86 jaar
weduwe van Josef Beauduin

Simonna Godderis - 84 jaar

Dominique De Vogelaere - 54 jaar

weduwe van Albert Beschuyt

weduwe van Gilbrecht Vandermaes

weduwe van Gilbert Cole

Rosita Doumont - 78 jaar

echtgenote van Albert Bartholomé

Emile Hubert - 79 jaar
weduwnaar van Juliette Vander Elst
Caroline Hiroux - 81 jaar

echtgenote van Marcel Meganck

Etienne Verhaege - 91 jaar

echtgenote van Claude Bonniére

Renaat Lombaert - 63 jaar
echtgenoot van Anne-Marie
Verhassel

Denis Vandermolen - 87 jaar

weduwnaar van Simone Verhoeven

René Nicolas - 62 jaar

Christiane Verduystert - 67 jaar

weduwnaar van Yolande Billiet

Participatief moment voor burger
inzake mogelijke tram naar Veurne
Op 13 september 2013 heeft de Vlaamse regering kennis genomen van de maatschappelijke kostenbaten
analyse (MKBA) voor de eventuele doortrekking van de kusttram naar Veurne. De VVM De Lijn heeft het groen
licht gekregen om het voorkeurstraject, dat loopt van Ster der Zee via station Koksijde naar station Veurne,
verder te onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van de projectMER-procedure. De eerste fase van deze
procedure wordt nu afgesloten met een participatief moment. Als burger wordt u de kans geboden om tot
1 november kennis te nemen van de in fase 1 gemaakte keuzes en om vragen, suggesties of bemerkingen te
maken.
- Alle informatie over de al gemaakte studies en het digitaal contactformulier voor uw opmerkingen,
suggesties of bemerkingen kan u vinden op de website www.delijn.be/verlengingkusttram
- Wie geen toegang heeft tot het internet kan ook kennis nemen van studies in het gemeentehuis, dienst
Stedenbouw, Zeelaan 303 in Koksijde-Bad, tijdens de openingsuren. Uw vragen, suggesties of bemerkingen
dient u dan wel schriftelijk over te maken aan de VVM De Lijn West-Vlaanderen, Nieuwpoortsesteenweg 110
in 8400 Oostende

De voorbije maand in woord en beeld
De maandelijkse workshops
budgetkoken van het Sociaal Huis
(in het kader van het project Samen
Sterk) lopen al een tijdje met succes.
Op woensdag 21 augustus vond
ook de eerste kookworkshop voor
kinderen plaats. Liefst 33 kinderen
en hun ouders genoten er van een
leuke voormiddag! Op het menu
stonden zelfgemaakte pizza’s en
megagezonde smoothies met vers
fruit. Kok Marc Meersseman etaleerde
zijn kennis en vrijwilligers zorgden voor
de begeleiding. Info: Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 34, T 058 53 43 10 of
info@sociaalhuiskoksijde.be.
Op zaterdag 24 augustus nam de
geloofsgemeenschap van Koksijde-Dorp officieel
afscheid van EH pastoor Pol Dehullu die vanaf
september een nieuwe opdracht kreeg als
pastoor van Varsenare. Pastoor Pol was bijzonder
geliefd op zijn parochie. Honderden Koksijdenaars
ondertekenden zelfs een petitie aan mgr Dekesel
opdat de pastoor in Koksijde zou mogen blijven…
EH Pol Dehullu en het gemeentebestuur werkten
ook goed samen. Zo was de restauratie van
de Sint-Pieterskerk en de reconstructie van de
muurschilderingen een gigantisch project dat tot
een goed einde werd gebracht. Burgemeester
Marc Vanden Bussche dankte hem daarvoor in z’n
toespraak en wenste hem altijd welkom in Koksijde!

De eerste marsdag van de Vierdaagse van de IJzer heeft altijd onze gemeente als start- en aankomstplaats.
De sportieve manifestatie gedenkt ook de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Zo bv. de gesneuvelden op
het Brits militair kerkhof in de Vandammestraat in Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche legde er op
woensdag 21 augustus een bloemenkrans neer. Prominente aanwezigen waren o.m. de burgemeesters Karlos
Callens van Ardooie en Marnic De Meulemeester van Oudenaarde.

Het jeugdmuziekatelier De Speelman, opgericht in september
1986, behoort al wat jaren tot het verleden, maar bezat
nog altijd een indrukwekkend instrumentarium. Op vrijdag
30 augustus werden deze instrumenten (allerlei klein
slagwerk, klokkenspellen, metallofonen en xylofoons) officieel
geschonken aan ’t MUWOK, de muziekacademie van
Koksijde. Dat gebeurde door Joost Hillewaere (2de van links,
pionier van De Speelman) in aanwezigheid van schepen
van Jeugd en Onderwijs Lander Van Hove, directeur Luc
Devriese van de hoofdschool in Veurne en secretaris Kathleen
Vandevelde van ’t MUWOK. Deze instrumenten komen
aan bod in de cursus muziekgenootjes elke zaterdag van
9.30 tot 10.30 u. (groep 6-jarigen) en van 10.30 tot 11.30 u.
(groep 7-jarigen) aan ’t MUWOK, Helvetiastraat 47/2. Andere
cursussen waaronder dansles of tekenles voor de jongsten
sluiten hierop aan. Info 058 53 33 80 of muwok@skynet.be.

Bij vele gezaghebbende mandaten hoort
een of ander symbool. Zo bv. ook een
lint bij de functie van voorzitter van de
gemeenteraad. Luc Deltombe, houder
van deze functie in Koksijde, ontving
op dinsdag 3 september dergelijk lint
officieel uit handen van burgemeester
Marc Vanden Bussche.

Zo’n 320 nieuwe Koksijdenaars namen op zaterdag 14 september deel aan de jaarlijkse Onthaaldag voor
Nieuwe Inwoners (ONI) in c.c. CasinoKoksijde. Ze mochten ’s morgens aanschuiven voor een rijkgevuld
ontbijt, kennismaken met de troeven van Koksijde aan de hand van een film en een gegidst bezoek
brengen aan gemeentehuis, Casino en bibliotheek. Burgemeester Marc Vanden Bussche heette hen allen
welkom, wenste hen veel geluk in Koksijde en vertelde uitgebreid over wat Koksijde allemaal te bieden heeft.
Een receptie in het atrium van het gemeentehuis sloot deze leerrijke voormiddag af.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Staelens-Mommerency
Op zaterdag 3 augustus was het de beurt aan het echtpaar Jules Staelens (°Koekelare) en Joanna
Mommerency (°Kortemark) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden
op 25 juli 1953 in Kortemark. Jules was zelfstandig aannemer van bouwwerken, Joanna stond in voor het
huishouden, en hielp bij de administratie van het bedrijf. Ze hebben vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en
zes achterkleinkinderen!

Echtpaar d’Adesky-Schailllée
Op zaterdag 3 augustus kregen
de echtelingen André d’Adesky
(°Roubaix) en Edéanne Schaillée
(°Lettingen) in hun woning het bezoek
van burgemeester en schepenen ter
gelegenheid van de viering van hun
gouden huwelijksjubileum. Ze huwden
op 20 juli 1963 in Lettingen. André was
vliegtuigmecanicien bij Sabca in Haren,
Edéanne was secretaresse bij Philips in
Anderlecht.

Echtpaar Derouck-Geenens
Zaterdag 10 augustus was een gezellige feestdag voor het echtpaar Christian Derouck (°Ronse) en Mary
Clare Geenens (°Athlone, Ierl.) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Ronse, 3
augustus 1963). Christian was burgerlijk ingenieur elektronica bij Philips Brussel en Eindhoven, Mary Clare
werd verpleegster, gaf les aan de verpleegstersschool en was ook directrice van het Sint-Jansziekenhuis in
Brussel. Ze hebben een zoon en drie kleinkinderen.

Echtpaar Nelis-Poussard
Zestig jaar geleden, in Verviers op 29 augustus 1953, stapten Hubert Nelis (°Sint-Agatha-Berchem)
en Julienne Poussard (°Verviers) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft
werden ze op zaterdag 10 augustus in het gemeentehuis ontvangen. Hubert was kaderlid bij een
verzekeringsmaatschappij, Julienne opteerde voor huishouden en de zorg over drie kinderen. Ze hebben zes
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Jadoul-Thys
Het echtpaar Maurice Jadoul (°Farciennes) en Elisabeth Thys (°Courcelles) smaakte het geluk op zaterdag
17 augustus het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren. Ze huwden in Montignies-sur-Sambre op 19
augustus 1953. Maurice was boekhouder bij Intercom, Julienne was regentes Wetenschappen maar bleef
daarna thuis om voor het huishouden en de vijf kinderen te zorgen. De jubilarissen hebben elf kleinkinderen
en een achterkleinkind.

Echtpaar Vandenberghe-Bohyn
Dag op dag een halve eeuw na hun huwelijk in Ingelmunster werd het echtpaar Herman Vandenberghe
(Kuurne) en Roza Bohyn (°Ingelmunster) op zaterdag 31 augustus ten gemeentehuize ontvangen. Herman
was productieverantwoordelijke bij Isocab in Bavikhove, Roza had de handen vol met het huishouden
en de drie kinderen. Herman was één legislatuur gemeenteraadslid in Koksijde. Het echtpaar heeft zes
kleinkinderen.

Echtpaar
Van Houtte-Wauquier
Georges Van Houtte (°Brugge)
en Chantal Wauquier (Ascq,
Fr.) beloofden elkaar 50 jaar
geleden (Ascq, 7 september
1963) eeuwige trouw!
Georges en Chantal waren
de bekende uitbaters van
restaurant Le Coquillage in
de Zeelaan tussen Bad en
Dorp. Ze hebben drie dochters,
acht kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Echtpaar Desaver-Vanhoutte
Diamanten palmen waren er op zaterdag 7 september voor de echtgenoten Denys Desaver (°Leisele)
en Godelieve Vanhoutte (°Leisele) die huwden op 1 september 1953 in Leisele. De echtgenoten waren
uitbaters van de café- en kruidenierszaak L’Etoile Belge op “de schreve”. Ze hebben een zoon, drie
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Verhavert-Luppens
Ferdinand Verhavert (°Watermaal-Bosvoorde) en Paulina Luppens (°Sint-Ulriks-Kapelle) beleefden het
geluk op zaterdag 14 september de 65ste huwelijksverjaardag (Sint-Ulriks-Kapelle, 14 september 1948) of
het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! De jubilarissen werkten allebei bij de spoorwegen in Brussel:
Ferdinand als technicus en Paulina als secretaresse bij de handelsdienst. Ze hebben twee kinderen en twee
kleinkinderen.

Vrouwonvriendelijk gezwets en loeiharde gitaren

Olraait! Clement Peerens Explositiooooon!
Op vrijdag 4 oktober om 20 u. in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde: CPeX! Maak kennis met Clement
Peerens (Hugo Matthysen), diens halfbroer en bassist Sylvain Aertbeliën Black Magic Sylvain (Ronny
Mosuse), en Dave Beast From Hell de Peuter (Aram Van Ballaert).
In 1994 had de rockgroep Clement Peerens
Explosition, kortweg CPeX, zijn eerste hit Dikke
Lu te pakken. In 2013 zorgt dit collectief
van riffmeisters nog steeds voor de nodige
ambiance met klassiekers als Foorwijf
en Vinde gij mijn gat (niet te dik in deze
rok?), hits die intussen iedere Vlaming kan
meebrullen, Antwerpse tongval incluis.
Hun laatste cd Olraait uit 2011 staat
boordevol rock-parels als Gekookte
patatten, Edde gij da na Express Gedaan,
Boerinnenbinnendoen en Vuile Hypocriet.
Stuk voor stuk tijdloze klassiekers. CPEX heeft
intussen al een carrière die bijna twintig
jaar overspant. Zoek op You Tube de Belpop
documentaire over deze legendarische
rockgroep. Een stukje heerlijke televisie.
Sir. Lobster
Voor en na het concert komt niemand
minder dan Sir. Lobster (IJf Boullet) plaatjes draaien op Sir. Lobster’s psychedelic bubblegum party! Hij begon
als DJ begin 2000. Deze Koksijdenaar woont momenteel in Gent en zijn stijl is een eclectische mix van jazz,
funk, broken beats, downtempo, afrobeat,… Speciaal voor deze avond brengt hij vettige rock, hardrock, R&B,
psychedelica en nog veel meer 60’s stuff mee.
Een avond waar de pannen van het dak gespeeld worden.
Tickets 16 / 14 / 12 euro. Bestellen op www.casinokoksijde.be of T op 058 53 29 99.

Tomeloze romantiek

Klassiek Op Zondag weer van start
Zondag 13 oktober vindt in Abdijhoeve Ten Bogaerde
het eerste van een reeks Klassiek Op Zondagconcerten plaats. Aton’&Armide (cellist Benjamin
Glorieux en pianist Sara Picavet brengen muziek
van o.a. Schuman en Brahms, in een programma
gevormd rondom en met muziek van Clara Wieck,
echtgenote van Robert Schuman. Daarnaast
modern-klassiek werk van Holliger.
Benjamin Glorieux: “Ongekend is onbemind,
en daarom willen we het publiek tonen dat
hedendaagse muziek niet per se ver van ons bed
is, maar enkel ook, net als bij Schumann en Brahms,
een manier om een verhaal te vertellen dat zo
oud is als de straat: dat van liefde tussen mensen!
Tomeloze romantiek in zowel een oud als een nieuw
jasje: vuurwerk gegarandeerd!”
Aton’&Armide duiken in de romantiek op zondag 13
oktober om 11 u. in Abdijhoeve Ten Bogaerde. Tickets
12 / 6 euro. Bestellen op www.casinokoksijde.be of T
058 53 29 99.

10de en laatste Stormfeesten op 5 en 6 oktober

Visparlee op café!
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vinden op de Zeedijk in Oostduinkerke-Bad voor de tiende maar ook
voor de laatste keer de succesvolle Stormfeesten plaats. Meteen komt een einde aan een succesverhaal
van tien jaar volkstoneel door een groep enthousiaste vrijwilligers. De laatste editie zal zeker geen
eindeseizoenvoorstelling zijn, maar een spetterende vertoning waar alle acteurs voor de laatste maal een
stukje van vroeger zullen etaleren.
Het visserijverleden van Oostduinkerke is echt
immaterieel erfgoed. In deze context riep Ghislain
Storme in 2004 de Stormfeesten in het leven,
gebaseerd op historische feiten en georganiseerd
door het feestcomité van Oostduinkerke-Bad.
Regisseur Frieda Vanslembrouck nam al die jaren de
regie in handen.
Het accent van dit dijktheater ligt op stoere maar
authentieke vissersverhalen van IJslandvaarders,
doorweven met innige ontboezemingen van
vissersvrouwen. Het geheel speelt zich af in een café
en kreeg de naam Visparlee op café. Er zijn ook
optredens van straatmuzikanten met vissersliederen.
Na de voorstelling wordt aan alle bezoekers in de tent
een receptie aangeboden.
Op zondagmiddag is er op dezelfde locatie van 12
tot 14 u. ook visbuffet (enkel na inschrijving, 25 euro,
drank niet inbegrepen). Kaarten in de dienst Toerisme
(T 058 51 29 10) en bij het feestcomité Oostduinkerke-

Bad (T 058 51 12 47).
Zaterdag 5 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / om
15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
Zondag 6 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet / 14.30 u.
straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater en
receptie

Streektalenten George en Felix
concerteren in OLV-ter-Duinenkerk
George Tyriard uit Koksijde en Felix Vermeirsch uit Nieuwpoort brengen op zaterdag 12 oktober om 20 u.
in de OLV-ter-Duinenkerk een klassiek concert. Jong talent uit eigen regio werkt inspirerend.
Vorig jaar bracht pianist George Tyriard al een erg gesmaakt concert samen met het Brussels Sinfonietta
orkest en met violiste Miona Verhas.
De 18-jarige George is geboren in Antwerpen, verhuisde toen hij drie was naar De Panne, en woont nu al
enkele jaren in Koksijde. Zijn studies in de hogere graad piano rondde hij af in de jong talentenafdeling bij
Heidi Hendrickx te Antwerpen met maar liefst 100%. Hij won o.m. al de Steinway-pianowedstrijd, was 2de in
de Cantabilewedstrijd en 3de in de Stephan De Jonghewedstrijd. Hij studeert nu bij Levente Kende aan het
conservatorium van Antwerpen.
Felix Vermeirsch is 14 jaar. Hij is geboren in Brasschaat en verhuisde
naar Nieuwpoort toen hij 4 was. Op 8-jarige leeftijd startte hij met
cellolessen. Felix studeert sinds 2013 als jong talent cello aan de
wereldberoemde Kronberg Academy in Frankfurt. Hij won onlangs
als jongste winnaar ooit de internationale cellowedstrijd “Edmond
Baert” en concerteerde deze zomer in Hongarije als solist met
het concerto van C.F.E. Bach met het Anima Musicae Chamber
Orchestra.
Als solist speelt George het 3de pianoconcert van Beethoven en
Felix het eerste deel van het eerste celloconcert van Haydn en de
prachtige Elégie van Fauré.
Toegang: 10 euro (studenten 6 euro) in vvk bij de dienst Toerisme
Koksijde / aan de kassa 12 euro.
Info: Peter en Valérie Tyriard, T 0475 55 36 35, info@hotelmontana.be
Felix Vermeirsch (aan de cello) en George Tyriard concerteren op zaterdag
12 oktober in de OLV-ter-Duinenkerk.

Paardenvissers in NAVIGO
Ook dit najaar slepen de paardenvissers hun netten tot het visserijmuseum.
Op zondag 20 oktober koken ze hun vangst op het museumplein. De garnalen
kunnen gratis kunnen worden geproefd, er is een exclusieve rondleiding én
een museumspel voor de kinderen. Bovendien is het museum de hele dag
gratis toegankelijk en zorgen de kruiersverenigingen De Spanjaardbank en De
Slepers voor lekkers uit de zee.
- 8 tot 10 u.: de garnaalvissers tonen hun kunnen op het strand ter hoogte van
Groenendijk
- 10 tot 18 u.: museum gratis toegankelijk
- 10.30 u.: aankomst garnaalvissers te paard, koken en uitdeling van de vangst
- 10.30 tot 16 u.: lekkers uit de zee te koop aan vriendelijke prijsjes voor en door
de kruiersverenigingen De Spanjaardbank en De Slepers
- 13.30 u.: gratis thematische rondleiding voor volwassenen “Van Oostduinkerke naar Parijs - Garnaalvisserij
te paard on tour” door Ineke Steevens, wetenschappelijk medewerker van NAVIGO
- 13.30 u.: paardenvissersspel voor kinderen van 5 tot 10 jaar: Ga op zoek en leer de paardenvissers in het
museum kennen! Daarna aan de slag en zelf een stuk visnet breien.

5de Toeristen- en Streekproductenbeurs
De VVV/dienst Toerisme organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 oktober
voor de 5de maal de Toeristen- en Streekproductenbeurs in de feestzaal en
mezzanine van c.c. CasinoKoksijde.
Tijdens deze tweedaagse beurs kan je bij de vele standhouders proeven
van lekkere streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, foie-gras, vis enz.
Er is toeristische informatie over de Westkustgemeenten en Noord-Frankrijk.
Ook toeristische diensten uit het binnenland zullen er zijn, evenals de
jumelagegemeenten. Eregasten zijn de vrienden uit Konz.
Op zaterdag open van 10.30 tot 18 u., op zondag van 10.30 tot 17 u. Gratis toegang.
Men kan tussen 13 en 16 u. ook een gratis ritje maken met de huifkar, vertrek aan het toerismekantoor in
Koksijde-Bad.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Whisky en Spiritsfestival
Whiskyclub Ambrosius organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 oktober voor de vierde keer het Whiskyen Spiritsfestival in c.c. CasinoKoksijde. Meer dan 500 soorten whisky, rum, gin en andere spirits worden
geproefd en door toonaangevende importeurs of producenten toegelicht. Dit jaar ligt de focus naast de
whisky vooral op gin, een spirit die een geweldige opmars kent!
Het festival richt zich zowel tot de beginnende ontdekker als tot de
doorwinterde liefhebber. Mits het betalen van uw toegangsticket krijgt elke
bezoeker een proefglas en 5 drams (het betaalmiddel op het festival)
waarmee hij van stand tot stand kan proeven. Er zijn ook masterclasses waar
men onder begeleiding van een ervaren spreker in kleine groepen kan proeven
en leren…
Dit jaar gaat bijzondere aandacht naar gin met een ruim aanbod uit binnenen buitenland.
Op zaterdagavond opent een gastronomisch restaurant onder leiding
van Willem Hiele en met medewerking van Stephan Destrooper en Hendrik
Dierendonck. Topgastronomie wordt er gecombineerd met exclusieve “tastings”
van wijnen en spirits.
Wie graag komt zonder te proeven geniet van een speciaal BOB-tarief.
Open zaterdag van 14 tot 20 u. en zondag van 13 tot 18 u. / Pop up Resto op zaterdag van 19.30 tot 23 u.
Info, prijzen en tickets: www.spiritsofthesea.be.

Koksijde in de ban van

Halloween

Ook dit jaar laat Halloween onze gemeente niet links liggen. Een hele week lang worden tijdens de
herfstvakantie tal van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.

Halloween 3D World - NIEUW!

Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3
november vindt in de Kerkepannezaal het nieuwe
evenement Halloween 3D world plaats. In de zaal
staan 9 doe-decors opgesteld, waar de bezoeker
interactief kan aan deelnemen. Elke dag van 10 tot
18 u., op donderdag 31 oktober open tot 22 u.
Toegang 2 euro. Men kan een ticket ook gratis
bekomen bij aankopen in de deelnemende
handelszaken in de gemeente.

vuurtje op het Casinoplein. Voor volwassenen en
kinderen vanaf 6 jaar (onder begeleiding van een
volw.). Max. 50 deelnemers. De wandeling is niet
geschikt voor rolstoelgebruikers. Twee trappen en tien
minuten door de duinen bemoeilijken het gebruik van
een buggy, doch is net haalbaar. Start en slot aan de
bib, Casinoplein 10. Inschrijven voòr 28 oktober via
heksensporen@koksijde.be of 058 53 34 39 of via de
bib 058 53 29 53. (Org. bibliotheek en Duinenhuis i.s.m.
de dienst Milieu & DO)

Spookhuis

Stoet

Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag
3 november wordt Sint-Idesbald ingepalmd door het
groot griezelig drie verdiepingen tellend spookhuis
The Thriller op de parking bij de Kerkepannezaal.
Tickets te koop in de toerismekantoren. Men kan
een ticket ook gratis bekomen bij aankopen in de
deelnemende handelszaken in de gemeente.

Workshop heksenprotten

Help mee heksenprotten maken op dinsdag
29 oktober van 14 tot 16 u. in de keuken van
het Duinenhuis. Waarom noemen heksen
havermoutkoekjes “heksenprotten” of
“heksenscheetjes”? Misschien omdat havermout
kracht, concentratie en uithouding verbetert? Of is
het omdat de vezels in havermout helpen bij het
filteren van afvalstoffen? Voor kinderen van 6 tot
12 jaar, maar ook (groot)ouders, enz. zijn welkom.
Breng een kookschortje mee. Meedoen is gratis maar
wel inschrijven tot uiterlijk 28 oktober (12 u.),
via heksensporen@koksijde.be of 058 53 34 39.
(Org. Duinenhuis en bibliotheek)

Wandeling (3 km) heksensporen

Op woensdag 30 oktober van 18.30 u. tot 21 u., vertrek
aan de bibliotheek. Tussen magische literatuur en
dampende kruidenthee dompelt vertelster Renata
Bruggeman de deelnemers onder in de heksenwereld.
Na wat heksenprotten gaat de tocht langs donkere
plekjes op zoek naar sporen van volksgeloof en
natuurlijke geneeskracht. Op het dak van het
Duinenhuis wacht een gekruid heksensoepje. Met
de bezemsteelbus terug naar de bib, waar Renata
nog trakteert op een liefdesdrank bij een knetterend

Op donderdag 31 oktober vindt in Sint-Idesbald
voor de 13de keer de grote halloweenstoet plaats.
Vanaf 14 u. kunnen de kinderen hun pompoenen
uithollen en versieren. Pompoenen kunnen ter plaatse
aangekocht worden. Op de Zeedijk mogelijkheid tot
schminken. Om 18 u. start de jurering van mooiste
pompoen en het origineelste kostuum op het
Grardplein met een optreden van Jong El Fuerté om
18.30 u. Om 19 u. trekt de stoet zich op gang op het
Grardplein met muziekgroepen, versierde wagens
en heel wat straatanimatie. Bij aankomst aan de
Kerkepannezaal vindt een heksenverbranding plaats
en kan iedereen genieten van pompoensoep en
heksendrank.

Spookwandeling

Eveneens op donderdag 31 oktober is er de
spookwandeling, een griezeltocht langs een geheim
parcours. Start aan zaal ‘t Oud Schooltje omstreeks
21 u. Van daar worden de deelnemers in groepjes
naar de officiële startplaats overgebracht. Op de
spookwandeling leggen de deelnemers een parcours
van ca. 16 km af. Onderweg zijn er griezelfiguren, is er
animatie en elke deelnemer krijgt enkele drankjes en
hapjes. Vooraf inschrijven is wel verplicht! Inschrijven
kan bij de dienst Toerisme en deelnameprijs
bedraagt 6 euro. Inschrijvingsformulieren zijn ook te
downloaden op de website www.koksijde.be.

Vuurwerk

Groot vuurwerk op zaterdag 2 november om 19 u. op
het strand van Sint-Idesbald als afsluit van Halloween.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be

Agenda OKTOBER
Elk weekend
Wac, West Aviation Club,Ten Bogaerdelaan 15,
T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Vliegsport: Luchtdoop of nitiatievluchten
25/10 – 31/10/2013
Joc De Pit, Kursaallaan
Cult Fiction
Openingsreceptie vrijdag 25 oktober
met karaoke in het Jeugdhuis
Zaterdag 12 – zondag 20 oktober
Koksijde-Bad,
Bibliotheekweek in de Bib
Info: bibliotheek@koksijde.be

Dinsdag 1 oktober
15-16.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag zicht-baar ouder worden
Vervolg op soepel ouder worden
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

Woensdag 2 oktober
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Vluchten voor de Groote
Oorlog’, door Marcel Denduyver
Inkom: €2 voor leden, €4 voor niet-leden
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film‘The master’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 3 oktober
9-12 & 13-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus tablet, vooraf inschrijven € 7
Info: Bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Internationaal colloquium en studiedag
Verloren glans (glascollectie)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Excel
Vooraf inschrijven, deelname: €10
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
19.30-22 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat
Infoavond energiezuinig wonen
Insch. via duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater. Gij die mij niet ziet, Bruno Vanden
Broecke & Wim Helsen /KVS
Info & tickets: info Koksijde

Vrijdag 4 oktober
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Excel
Vooraf inschrijven, deelname: €10
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Internationaal colloquium en studiedag
Verloren glans (glascollectie)
Info: Abdijmuseum ten Duinen
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, feestzaal

Elke maandag, 20-21 u
Sportpark Hazebeek, de Bolledroom,
Hazebeekstraat
Yoga met als docent Sigrid Rondelez
Deelname: €7
Info: sigridrondelez@telenet.be,
T 0477 47 11 22
Elke vrijdag Koksijde-Bad, Zeelaan
Markt

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Tai-chi
Vanaf 10 september, elke dinsdagvoormiddag
van 10-11 u.
Deelname €1,5
Info: Sociaal Huis,
annesophie.dedeckker@ociaalhuiskoksijde.be

Koksijde-Bad, zaal De Burg, Ter Duinenlaan
Babbelbox: integratie asielzoekers, praatgroep wordt begeleid door maatschappelijk
werkster, verschillende actuele thema’
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be
Muziek. Clement Peerens Explosition +
DJ Sir. Lobster.
Info & tickets : info Koksijde

Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53

Zaterdag 5 oktober

13.30 – 16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus ‘orde op je pc’
Vooraf inschrijven €10
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
en NAVIGOmuseum
Open Museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: NAVIGOmuseum
Oostduinkerke-Bad
Stormfeesten – Zie Tij-Dingen blz 38
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne
Gratis geleide wandeling Ezels en Pony’s
in de Doornpanne
Info: bezoekerscentrum
19 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Moambe avond
Info en insch. :
moambekoksijde@outlook.com
20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Da’isss – theater – een flitsende voorstelling

Zondag 6 oktober
11 u.
Oostduinkerke-bad
Optreden Jong El Fuerte
11 u.
Koksijde, zaal De Burg, Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met…, Jazz@
koksijde, alles wat u wou weten en nooit
durfde vragen…..
spreker: de heer Piet Van de Craen, prof VUB
Info en org.: Voc Westhoek, voorzitter Bob
Rossel, info: Marc Van Muylem,
vanmuylem@skynet.be
14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO –
Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele
bezoekers, vaste collectie, gids
inbegrepen in toegangsticket (Ned.)
Info: Abdijmuseum ten Duinen 1138

Maandag 7 oktober
13.30 – 16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus ‘orde op je pc’
Vooraf inschrijven €10

Dinsdag 8 oktober

13.30-16.u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Hobbyfotografie, vooraf inschrijven
€15
Tevens op dinsdag 15 en dinsdag 22 oktober
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
18 u.
Koksijde, Duinenhuis
De schelp en de mens, dor Paul Verleyen
Info: en org: Davidsfonds Oostduinkerke
en Wulpen, Paul Depondt, depondt.paul@
gmail.com

Woensdag 9 oktober
19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
Noorse motiefjes breien
Deelname lid FeMma €3, niet-lid, €4
Info: G. Braem, T 0498 47 87 17,
genevieve.braem@skynt.be
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
De Andere film ‘Broken’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 10 oktober
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus ‘compacte camera’
Tevens ook op donderdag 17 oktober,
vooraf inschrijven €10
Info: bibliotheek@koksijde.be , T 058 53 29 53
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Burg, ter
Duinenlaan 34
Plastische chirurgie in de 21ste eeuw, van
node tot mode, door Prof. Dr. Paul Wylock, em.
Deelname: €2,5
Org: UPV-Westkust, de heer Marc Mortier,
T 0475 97 21 98, marc-mortier@telenet.be
15-21 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Vers geperst, voorstelling boekenpakket
Davidsfonds
Iedereen welkom, gratis toegang
Info en org.: Davidsfonds Oostduinkerke en
Wulpen, depondt.paul@gmail.com
16-20 u.
Oude Melkerij te Gits
Ontmoetingsavond voor iedereen –
kennismaking nieuw programma 2014
Info en insch bij FeMma kernlid

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. Atlantihda – traditionele folk &
Portugese fado
Info & tickets: info Koksijde

Vrijdag 11 oktober
14.30 u.
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum
Bezoek met ‘da’s TOF’ aan het
Delvauxmuseum’
Deelname €2 voor leden, €4 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde - www.vlas.koksijde.be
19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café foyer met de Cappaert Sisters
Info & tickets: Info Koksijde (dienst Toerisme),
T 058 53 29 99, reservatie@hetbedrijf.be

Zaterdag 12 oktober
10.30 u.
Koksijde, Vliegeniersmonument
Bloemenhulde n.a.v dag van de
Luchtmacht op 15 oktober
Nadien receptie in Abdijmuseum Ten
Duinen 1138
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans. It’s going to get worse and worse and
worse, my friend, Lisbeth Gruwez /voetvolk
Info & tickets: info Koksijde
20 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat
Nacht van de Duisternis.
Info: www.duinenhuis.koksijde.be

Zondag 13 oktober
10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Lezing Benoit Kervyn: Textiel in de SintSalvatorskathedraal te Brugge”
Inkom: leden 5 euro – niet-leden 6 euro
Info: Daniël Degryse, Penningmeester –
Ledenverantwoordelijke Familiares de Dunis,
daniel2.degryse@skynet.be
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag. Aperitiefconcert ‘For
Chiarina’, Aton’ & Armide
Info & tickets: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde-Bad. parking Elisabethplein,
einde Zeedijk
Gratis geleide wandeling ‘een andere kijk
op het ‘Schipgat’, natuur en historie… en
de gevolgen’
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele
bezoekers, vaste collectie, gids
inbegrepen in toegangsticket (Ned.)
Info: Abdijmuseum ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
14-15 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
Interessante namiddag over de
geschiedenis van het orgel door Gabiel
Van Canneyt
Deelname: €3,5, niet-lid €5
Insch. Yvette Hanset, T 058 51 06 92,
Yvettehanset@telenet.be
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Causerie ‘Leven in een sekte’, door
Marleen Bossuyt
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60,
Jeanine Nowe T 058 51 33 01

Dinsdag 15 oktober
19.30 – 21u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Workshop, kennen en verwerken van bessen
Inschr. vóór 9 oktober via duinenhuis@
koksijde.be of T 058 52 48 17

Woensdag 16 oktober
19.30-22.30u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis O.l.v.-terDuinenkerk, Tulpenlaan 41
Bakken voor zoetebekken
Info en inschr.: G. Braem, T 0498 47 87 17,
genevieve.braem@skynet.be
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘The Imposter’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 17 oktober
13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Word
Inschrijven vooraf: deelname €20.
Ook op vrijdag 18, maandag 21, dinsdag
22 oktober
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
14-16.30 u.
Koksijde, Ter Duinenlaan, Sociaal Huis, zaal
De Burg
Breinamiddag – maandelijks op
donderdagnamiddag. Gratis deelname
voor inwoners Koksijde. Guigone Deweerdt
leidt en begeleidt dit project. Extra
vrijwilligers welkom
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be
19.30-22 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Infoavond energiezuinig wonen
Inschr via duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17
19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Van Pakistan tot Siberië
Inkom €10 + ADD €12
Info en inschr.: Hilde De Graeve,
T 058 51 38 87, hilde.degraeve1@telenet.be;
Greet Verhaeghe T 058 52 23 84,
greet.verhaeghe@scarlet.be

Vrijdag 18 oktober

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Gratis geleide wandelingen ontspoorde
zwammen
Info: bezoekerscentrum
20.30 u.
Oostduinkerke, het Bedrijf, leopold Ii-Laan 9a
Comedy, Kamagurka,‘mee kronkelen
richting een absurde wereld’
Info & tickets: info Koksijde of via
reservatie@hetbedrijf.be

Zondag 20 oktober
10-18 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Garnalen in het museum
Info: Navigomuseum
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele
bezoekers, vaste collectie, gids
inbegrepen in toegangsticket (Ned.)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Maandag 21 oktober
19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
Bloemschikken het hele jaar door
Info en inschr.: Y. Hanset, T 058 51 06 92,
yvettehanset@telenet.be

Dinsdag 22 oktober
13.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burtg
Herfstfeest voor leden van SOW
Optreden van Marijke Vanes and friends.
Koffie en gebak + 2 koffiekoeken voor
€8. Inschr vóór 20 oktober. Reknr. Iban
30751203289711. Info Jacqueline Bauwens,
eric.caeyzeele@telenet.be

Woensdag 23 oktober
12 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Jaarlijkse ledenvergadering – voorstellen
jaarprogramma
Info en org. Okra, daniellajean@telenet.be
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film ‘Le Passé’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 24 oktober
13.30-16 u.
Koksijde, Bibliotheek
Cursus Photoshop, vooraf inschrijven,
deelname: €5
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53

Maandag 14 oktober

Zaterdag 19 oktober

Bezoek tijdelijke tentoonstelling HenryVan
de Velde en begidste wandeling
Jubelpark
Vertrek met trein van 9 u. Org: Neos, info
Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeanine
Nowé, t 058 51 33 01, www.neosvzw.be/
koksijde

13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus basis pc
Ook dinsdag 15 oktober
Vooraf inschrijven: € 10

10.30-18.30 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Toeristen- en streekproductenbeurs – ook
zondag 20 oktober – zie Tij-dingen blz 39
Info: dienst Toerisme

13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus internet
Deelname €20
Ook op donderdag 31 oktober, dinsdag 5,

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor.‘Geen Idee’, Jeroen Leenders
Info & tickets: info Koksijde

donderdag 7 november
Info: bibliotheek@koksijde.be, T 058 53 29 53
14.30 u.
Koksijde, zaal De Burg, Ter Duinenlaan 23
Duurzame visserij, Lezing door Joris
Surmont
Toegang: 2,50 (koffie inbegrepen)
Info: Marc Mortier, T 058 52 48 66, marcmortier@telenet.be
Organisatie August Vermeylenfonds –
Koksijde-Oostduinkerke

Donderdag 31 oktober

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele
bezoekers, vaste collectie, gids
inbegrepen in toegangsticket (Ned.)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Vrijdag 25 oktober
19 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Van melk tot kaas, alles over kaasschotels
met aansluitend degustatie van 8
artisanale kaassoorten door Franky
Malbrancke (technisch adviseur
k-hotelschoor Ter Duinen). Deelname: €13, 1
drankje + kaasdegustatie
Inschr: Ronald Desmedt, T 058 51 41 39,
desmedtronald@gmail.com
Org. Gezinsbond Koksijde, iedereen welkom
20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Muziek. An Pierlé (solo)
Info & tickets: info Koksijde
20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
De Vlaamse Ardennen, lezing door Marc
Peirs
Info en org: Davidsfonds Oostduinkerke en
Wulpen, depondt.paul@gmail.com
Zaterdag 26 – zondag 03 november
Sint-Idesbald, Kerkepanne, Strandlaan 128
Halloween 3D World + thriller spookhuis Zie Tij-dingen blz 40

14-20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Whisky & Spirit festival – Spirits of the sea –
Zie Tij-dingen blz 39
ook zondag 27 oktober. Info: Ambrosius
20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Herfstconcert Rotary – beethoven Symfonie
nr 9
Gevolgd door receptie in atrium van het
gemeentehuis Koksijde-Bad
Vvk: €25, ADD: €30. www.herfstconcert.com
20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Muziek. The Bony king of Nowhere,‘schoon,
ontroerd en oprecht’
Info & tickets: info Koksijde of via reservatie@
hetbedrijf.be

14 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Gratis geleide wandeling ‘over verhalen
van het harde vissersleven en kom méér
te weten over de bessen in de prachtige
Plaatsduinen’

13.30-16 u.
Koksijde-Bad, Bibliotheek
Cursus Facebook, vooraf inschrijven
Deelname: €10 - En dinsdag 29 oktober
Info: bibliotheek Koksijde, T 058 53 29 53

vanaf 13.30 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Halloween, uithollen van pompoenen
Halloweenstoet Zie Tij-Dingen blz 40
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de
Doornpanne
Gratis geleide wandeling spinnenweb
ontward
Info: bezoekerscentrum
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Circus. Mobile (7+). Chabatz D’Entrar (Fr)
Info & tickets: info Koksijde

Dinsdag 29 oktober
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne
Gratis geleide wandeling Water-Lopen!
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne

21 u
Koksijde, ‘t Oud Schooltje
Halloweenwandeling Zie Tij-dingen blz 40
Info en inschrijvingen dienst Toerisme

14 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Namiddagwandeling met ligconcert
Inschr via duinenhuis@koksijde.be,T 058 52 48 17
14.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Epic Movie - €2,5 (drankje inbegrepen)
Info & tickets: Joc de Pit, t 058 53 34 44,
carine.baert@koksijde.be

Woensdag 30 oktober

Zaterdag 26 oktober

Zondag 27 oktober

Maandag 28 oktober

13.30 u.
Koksijde-Bad, Par. Centrum, Tulpenlaan
Bloemschikken Gezinsbond
Leden Gezinsbond €8, niet-leden: €12, info
en inschr.: Gerda Van den Steen, T 058 51 17
97, gerdavandensteen@telenet.be

Tentoonstellingen
19/04 – 27/10
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Marion Tivital
(Fr): hedendaags, Bert Prins (Be):
hedendaags, Nadine Vergues (Fr):
sculpturen
19/09 – 28/10/2013
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling
Bert Prins, Nadine Vergues en Marion Tivital
Info: Patrick@yesartgallery.com

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne
Kinderactiviteit: griezelen met spinnen
(€2,5 met drankje inbegrepen)
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne

25/10 – 03/11
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan
Tentoonstelling ‘Eddy Westerduin’,
Schilderkunst
Info: dienst Cultuur

14.30 u.
Leesclub. Bespreking van Siegfried van
Harry Mulisch
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
15 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
kids@tenduinen: een pluim voor schrijven
info: Abdijmuseum Ten Duinen
18.30 u.
Koksijde, Bibliotheek, casinoplein 10
Halloweenwandeling - zie Tij-dingen blz 40
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘The Void’
Info & tickets: info Koksijde

Oktober 2013
Kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Bauer Silvia – golfkarton
& kunstwerken uit versleten banden.
Brussel. Info: kapsalon Lievino
08/09 – 05/01/2014
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne
Tentoonstelling Goud, zilver, brons
Info: www.iwva.be/bezoekers
07/06 – 17/11
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Tentoonstelling ‘Zeeziek’ – hoe kolkt de
waanzinnige zee in lichaam en geest
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
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Halloween 3D World & Spookhuis
26.10 - 3.11

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Actie gratis tickets bij deelnemende handelaars

Kids Halloween

30.10 | 14 uur | Griezelen met spinnen, De Doornpanne, (2,5 euro incl. drankje)

14-16 uur | Workshop Heksenprotten in het Duinenhuis - gratis, maar inschrijven verplicht heksensporen@koksijde.be
18.30 uur | Heksensporen in bib en duin, een halloweenwandeling naar het
Duinenhuis, start Bibliotheek vanaf 6 jaar, gratis, maar inschrijven verplicht heksensporen@koksijde.be

Grote halloweenstoet
31.10

| 18 uur | Sint-Idesbald, G. Grardplein - Strandlaan
Vanaf 14 uur | Sint-Idesbald, G. Grardplein: versieren pompoenen

Spookwandeling

31.10 | 21 uur | start: zaal ‘t Oud Schooltje, Koksijde-Dorp

Halloweenvuurwerk
2.11

| 19 uur | Sint-Idesbald, Zeedijk

Spirits Of The Sea
Whisky & Spiritfestival

26.-27.10.

c.c. CasinoKoksijde

